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S
ehat, adil dan mandiri adalah tiga kata 

yang menjadi mantra dalam APBN 

2019. Pemilihan tiga kata ini tentu tidak 

sembarangan tetapi disengaja untuk 

menggambarkan suasana kebatinan dalam 

penyusunan APBN. Sehat dimaknai bahwa APBN 

2019 didesain dengan defisit keseimbangan primer 

yang semakin kecil menuju positif. Tidak hanya 

itu saja, makna sehat juga melingkupi seluruh 

desain dalam postur APBN 2019. APBN disusun 

dengan komposisi yang sehat dan dengan target-

target yang realistis. Sebagai instrumen fiskal maka 

APBN akan efektif jika angka-angkanya kredibel 

untuk diekseksusi dengan tetap memberikan ruang 

antisipatif terhadap dinamika lingkungan ekonomi 

global dan domestik. Defisit ditetapkan sebesar 

1,84% PDB, lebih rendah dari APBN 2018. Angka 

ini cukup memadai untuk mendorong momentum 

pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga 

sustainabilitas jangka menengah dan panjang. 

Kata adil bermakna bahwa desain APBN 2019 

dilakukan untuk meneguhkan pembangunan 

berkeadilan. APBN 2019 memprioritaskan 

pembangunan sumber daya manusia (SDM) 

dan infrastruktur sebagai wujud nyata keadilan 

antargenerasi. Pendidikan mempersiapkan generasi 

bangsa yang akan datang, infrastruktur merupakan 

investasi yang manfaatnya dapat dinikmati kini 

dan nanti. APBN 2019 juga meningkatkan keadilan 

antarkelompok-pendapatan dengan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat miskin dan tidak mampu 

melalui berbagai program perlindungan sosial, 

seperti: Program Keluarga Harapan (PKH), Program 

Indonesia Pintar (PIP), perluasan Penerima Bantuan 

Iuran (PBI) pada program Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN), pemberian kredit ultra mikro, 

dan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). 

Keadilan antarwilayah di Indonesia dinyatakan 

dalam bentuk anggaran Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa (TKDD) yang semakin meningkat.

Mantra ketiga, APBN 2019 semakin mandiri. 

Ditandai dengan kontribusi penerimaan 

perpajakan yang semakin tinggi, meningkat dari 

hanya 74% di tahun 2014 menjadi 83,1% dari total 

pendapatan negara. Ini berarti bahwa pendapatan 

negara lebih berkesinambungan karena berasal 

dari aktivitas ekonomi yang semakin membesar, 

bukan bertopang atas sumber daya alam 

yang akan habis. Mandiri juga tercermin dari 

menurunnya pertumbuhan pembiayaan utang.

APBN 2019 merupakan tahun terakhir periode 

lima tahunan (2014-2019). Sehingga dengan 

demikian, apa yang terefleksi dalam postur 

angka-angkanya merupakan kulminasi atas 

berbagai program pembangunan selama lima 

tahun pemerintahan.  Dengan desain yang sehat, 

adil dan mandiri maka menjadi narasi yang perlu 

terus dijaga kontinuitasnya. Karena sejatinya, dia 

juga mata rantai bagi keberlanjutan pembangunan 

lima tahun yang akan datang. Menuju Indonesia 

yang terus maju, berdaya tarik bagi investasi dan 

berdaya saing dalam produktivitas bangsa-bangsa 

di dunia.

Sebagai suatu hasil konsensus politik, APBN 

2019 merupakan titik temu antara desain 

teknokratis dan aspirasi politik masyarakat. 

Secara desain telah menunjukkan bahwa APBN 

semakin kredibel sebagai instrumen kebijakan 

menstimulasi perekonomian. Tantangan nyata 

berikutnya ialah bagaimana menjalankan desain 

APBN ini dalam tataran implementasi. Agar 

tiga kata - sehat, adil dan mandiri - tidak hanya 

sekedar mantra tetapi mewujud nyata menjadi 

realita. Demikian editorial, selamat membaca. 

(Hidayat Amir).

Sehat, Adil, dan Mandiri

“Empowering Women in the Workplace”
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A
lhamdulillah, RUU 

APBN 2019 sudah 

disahkan DPR menjadi 

UU. Ini artinya, berbagai 

sasaran pembangunan dan program 

kerja yang diusulkan Pemerintah di 

tahun depan sudah disetujui DPR 

dan siap diimplementasikan. Bagi 

pemerintah, APBN 2019 bermakna 

semakin strategis mengingat tahun 

2019 merupakan fase terakhir dari 

periode pembangunan lima tahunan 

yang sekaligus menjadi bahan 

evaluasi atas pencapaian kinerja 

jangka menengah pemerintah 

(2014-2019). 

Dari sisi postur, sekurangnya ada 

tiga pesan fiskal yang menonjol 

dalam APBN 2019. Pesan pertama, 

kebijakan fiskal tetap ekspansif 

namun semakin sehat. Defisit 

ditetapkan pada level 1,84 persen 

dari PDB atau lebih rendah 

dibanding outlook 2018 yang 

2,12 persen dari PDB. Bahkan, 

level defisit ini merupakan yang 

terendah sejak 2013 sehingga 

mendukung sustainabilitas APBN 

jangka menengah dan panjang.  

Selain itu, APBN 2019 juga 

semakin sehat tercermin dari 

defisit keseimbangan primer yang 

secara konsisten terus menurun 

dan menuju ke arah positif. Pada 

APBN 2019, defisit keseimbangan 

primer diperkirakan 0,12 persen 

dari PDB (Rp20,1 triliun) atau lebih 

rendah dibanding outlook 2018 pada 

level 0,44 persen dari PDB (Rp64,8 

triliun). Keseimbangan primer 

ditargetkan telah kembali positif 

pada tahun 2020.

Apakah dengan defisit yang 

makin kecil ini berarti APBN 

tidak mendorong pertumbuhan 

ekonomi? Tentu tidak, APBN 

tetap berfungsi sebagai instrumen 

untuk mendorong percepatan 

pertumbuhan ekonomi, namun 

bukan dilakukan dengan cara 

mudah - meningkatkan level defisit 

tetapi dengan terus melakukan 

reformasi fiskal. 

Reformasi dilakukan dalam 

beberapa format, baik di aspek 

pendapatan, belanja maupun 

pembiayaan. Dalam aspek 

Arsitektur APBN 2019:  
Sehat, Adil, dan Mandiri  
|| Hidayat Amir

  ______________________________________________________________________________________________________
*) Plt. Kepala Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

anggaran.kemenkeu.go.id
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pendapatan, dilakukan perbaikan 

pelayanan dan simplifikasi 

administrasi, pengawasan dan 

penegakan hukum termasuk joint 

program antara Ditjen Pajak dan 

Ditjen Bea Cukai serta pemanfaatan 

akses informasi keuangan. Selain itu 

juga dilakukan penertiban importir, 

eksportir dan cukai berisiko tinggi. 

Langkah-langkah ini dilakukan 

untuk meningkatkan tingkat 

kepatuhan pembayaran perpajakan. 

Pemerintah juga melakukan 

perbaikan cara pemberian insentif 

perpajakan seperti penyederhanaan 

tax holiday dengan konsep trust-

and-verify sehingga lebih atraktif 

bagi iklim investasi yang sangat 

dibutuhkan bagi pertumbuhan 

ekonomi. Terkait berbagai fasilitas 

dan perpajakan ini, untuk pertama 

kalinya pemerintah menerbitkan 

Laporan Belanja Perpajakan (Tax 

Expenditure Report) agar setiap 

setiap kebijakan ini transparan dan 

dapat dievaluasi efektivitasnya.

Dalam aspek belanja, reformasi 

terus dilakukan agar kualitas 

belanja semakin baik, bukan hanya 

dalam tingkat penyerapannya tetapi 

dalam memastikan pencapaian 

target output/outcome yang 

direncanakan. Reformasi belanja 

diperkuat tidak hanya realokasi 

dari belanja konsumtif ke produktif 

tetapi juga dalam pelaksanaan/

penggunaan anggaran. Belanja 

prioritas untuk pembangunan 

sumber daya manusia (pendidikan, 

kesehatan dan perlindungan sosial) 

dan infrastruktur tetap meningkat. 

Belanja subsidi dan bantuan sosial 

dilakukan dengan berbasis data 

terpadu agar lebih tepat sasaran. 

Dalam aspek pembiayaan, tidak 

hanya merupakan resultan antara 

pendapatan dan belanja negara 

namun juga digunakan sebagai 

instrumen kebijakan. Pembiayaan 

utang mengalami pertumbuhan 

negatif dan dilakukan secara 

berhati-hati dengan risiko yang 

terukur. Pembiayaan utang berupa 

Surat Berharga Negara (SBN) 

Konvensional dan Surat Berharga 

Syariah Negara (SBSN) digunakan 

juga sebagai instrumen untuk 

pendalaman pasar keuangan di 

Indonesia. Pembiayaan investasi 

dimanfaatkan untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan dan penelitian, 

penguatan anggaran infrastruktur, 

penanggulangan kemiskinan, 

meningkatkan daya saing ekspor 

dan peran serta Indonesia di dunia 

internasional serta dilakukan 

dengan mendorong peningkatan 

peran swasta, BUMN dan BLU 

melalui berbagai skema pembiayaan 

kreatif dan inovatif.

Pesan kedua, APBN 2019 secara 

nyata digunakan sebagai instrumen 

untuk mewujudkan keadilan. 

APBN 2019 memprioritaskan 

pembangunan sumber daya 

manusia (SDM) dan infrastruktur 

sebagai wujud nyata keadilan 

antargenerasi. Kedua aspek 

pembangunan ini berorientasi 

jangka menengah-panjang yang 

hasil-hasilnya tidak hanya akan 

dinikmati saat ini tetapi justru 

akan lebih banyak dinikmati 

oleh generasi yang akan datang. 

Pemerintah terus berkomitmen 

mengalokasikan Anggaran 

Pendidikan minimal 20 persen 

dan Anggaran Kesehatan minimal 

5 persen. Anggaran infrastruktur 

juga mengalami kenaikan, 

pemerintah secara konsisten 

melakukan akselerasi pembangunan 

infrastruktur.

APBN 2019 juga meningkatkan 

keadilan antarkelompok-

pendapatan dengan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat 

miskin dan tidak mampu melalui 

berbagai program perlindungan 

sosial, seperti: Program Keluarga 

Harapan (PKH), Program Indonesia 

Pintar (PIP), perluasan Penerima 

Bantuan Iuran (PBI) pada program 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), 

pemberian kredit ultra mikro, dan 

program Bantuan Pangan Non-

Tunai (BPNT). Belanja Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa (TKDD) juga 

semakin meningkat sebagai bentuk 

upaya nyata meningkatkan keadilan 

antarwilayah di Indonesia.

Pesan ketiga, APBN 2019 semakin 

mandiri. Hal ini ditandai semakin 

tingginya inovasi kebijakan dalam 

mendukung pertumbuhan pajak 

yang ditargetkan 15,4 persen 

di tahun 2019 atau lebih tinggi 

dari pertumbuhan alamiahnya 

15 persen per tahun. Dari sisi 

kontribusi, penerimaan perpajakan 

menyumbang 83,1% dari total 

pendapatan negara. Ini meningkat 

jauh dari hanya sebesar 74,0% 

di tahun 2014. Hal ini berarti 

bahwa pendapatan negara lebih 

berkesinambungan karena 

berasal dari aktivitas ekonomi 

yang semakin membesar, bukan 

bertopang atas sumber daya alam 

yang akan habis.

Aspek kemandirian juga 

tercermin dari terus menurunnya 

pertumbuhan pembiayaan utang 

di tahun 2019 yang direncanakan 

turun 7,3 persen dibanding tahun 

2018. Selain itu, komposisi utang 

domestik dalam emisi Surat 

Berharga Negara (SBN) diupayakan 

semain besar untuk menghindari 
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risiko nilai tukar dan pembalikan 

modal di tengah masih tingginya 

volatilitas dan ketidakpastian global 

dewasa ini. 

Ornamen baru dalam APBN 
2019

Setidaknya ada tiga ornamen baru 

dalam desain arsitektur APBN 2019 

sebagai agregasi aspirasi masyarakat 

dalam membangun bangsa. 

Pertama, adanya tambahan alokasi 

Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 

Rp3 triliun yang ditujukan untuk 

Bantuan Pendanaan Kelurahan. 

Alokasi ini untuk memberikan 

dukungan kepada pemerintah 

daerah dalam memenuhi kewajiban 

penganggaran bagi kelurahan sesuai 

PP No.17/2018 tentang Kecamatan 

untuk pembangunan sarana dan 

prasarana serta pemberdayaan 

masyarakat di Kelurahan. Kebijakan 

ini bersifat melengkapi tanpa 

mengurangi komitmen pendanaan 

pemerintah daerah kepada 

kelurahan melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD). Alokasi ini akan disalurkan 

kepada 8.212 kelurahan di seluruh 

Indonesia.

Yang kedua, adanya alokasi 

sebesar Rp1 triliun untuk Dana 

Abadi Penelitian. Nilainya 

memang masih relatif kecil tetapi 

alokasi ini merupakan inisiatif 

baru menampung aspirasi untuk 

mendorong kegiatan penelitian dan 

inovasi. Ini melengkapi berbagai 

skema pendanaan penelitian yang 

sudah ada melalui Kementerian/

Lembaga atau pun yang berasal dari 

skema khusus lainnya seperti Riset 

Inovatif Produktif (Rispro) yang 

dikelola oleh Lambaga Pengelola 

Dana Pendidikan (LPDP).

Yang ketiga, APBN 2019 juga 

mengadopsi strategi baru dalam 

melakukan mitigasi risiko bencana. 

Kepulauan Indonesia merupakan 

pertemuan tiga lempang: Eurasia, 

India – Australia, dan Pasifik. Maka 

Indonesia memiliki risiko gempa 

yang tinggi akibat pergerakan tiga 

lempeng tersebut. Indonesia juga 

memiliki rangkaian pegunungan 

yang masih aktif. Kondisi ini 

membuat Indonesia sering 

mengalami gempa baik tektonik 

atau pun vulkanik. Selain itu, 

Indonesia juga terpapar risiko 

berbagai bencana selain gempa, 

seperti: banjir, kekeringan, tsunami, 

kebakaran, dan lain sebagai. Kondisi 

ini mengharuskan Indonesia 

memiliki sistem penanggulangan 

bencana yang handal. Dalam 

konteks ini, dalam APBN 2019 

juga dikembangkan skema 

transfer risiko bencana, dengan 

melanjutkan asuransi pertanian dan 

asuransi nelayan serta melakukan 

piloting untuk asuransi barang 

milik Negara. Selain itu, untuk 

mengantisipasi kebutuhan dana 

bagi kegiatan tanggap darurat, 

rehabilitasi dan rekonstruksi akibat 

bencana alam akan dibentuk 

pooling fund bencana yang 

bersumber dari APBN.

Lebih dari itu, APBN 2019 

melakukan penguatan berbagai 

program sosial yang menyasar 

kelompok masyarakat kurang 

mampu. Nilai manfaat untuk 

Program Keluarga Harapan (PKH) 

dinaikkan dua kali lipat dari Rp1,7 

juta per keluarga menjadi Rp3,4 

juta per keluarga per tahun. Hasil 

analisis menunjukkan bahwa 

program ini memiliki efektivitas 

yang tinggi dalam mengurangi 

kemiskinan dan kesenjangan. 

Peningkatan besaran manfaat 

akan meningkatkan efektivitasnya 

dibanding melakukan ekspansi 

penerima manfaat dari 10 juta 

keluarga menjadi 15 juta keluarga. 

Selain PKH, program Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) diperkuat 

dengan meningkatkan jumlah 

penerima bantuan iuran (PBI) dari 

92 juta jiwa menjadi 97 juta jiwa. 

Keluarga pemerima manfaat (KPM) 

untuk Bantuan Pangan Non-Tunai 

(BPNT) juga ditargetkan meningkat 

dari 10 juta (2018) menjadi 16 juta 

KPM (2019). 

Program Bidikmisi juga dieskalasi 

dari 402 ribu mahasiswa penerima 

menjadi 472 ribu mahasiswa. 

Jumlah sasaran penerima kredit 

ultra-mikro (UMi) juga ditingkatkan 

dari 0,8 juta debitur (2018) 

menjadi 1,4 juta debitur (kumulatif 

2019). Program ini penting untuk 

mengangkat kapasitas produktif 

masyarakat pelaku usaha mikro 

agar dapat terus berkembang. 

Program ini juga melakukan 

perluasan segmen debitur kepada 

usaha mikro pesantren agar daya 

jangkau dan manfaatnya semakin 

luas.

Berbagai program tersebut diatas 

merupakan komitmen pemerintah 

untuk mengurangi kemiskinan 

dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat sekaligus antisipasi 

kondisi perekonomian global yang 

diproyeksikan akan melemah di 

tahun 2019. Dengan demikian 

maka APBN 2019 didesain untuk 

memiliki kemampuan stimulasi daya 

beli masyarakat agar momentum 

pertumbuhan ekonomi tetap dapat 

dijaga.
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  ______________________________________________________________________________________________________
*) Kepala Bidang Kebijakan PNBP dan Hibah BKF, Kementerian Keuangan 

**)  Kepala Subbidang Harmonisasi Kebijakan APBN

A
nggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara  (APBN) merupakan salah satu 

instrumen utama untuk mewujudkan 

tujuan pembangunan nasional, terutama 

meningkatkan kesejahteraan rakyat seluruh Indonesia. 

Untuk itu, APBN perlu disusun secara sehat, kredibel 

dan berkesinambungan. Salah satu prasyarat 

penting untuk mendukung APBN yang sehat dan 

berkesinambungan adalah optimalisasi sumber-sumber 

pendapatan negara, baik dari penerimaan perpajakan 

maupun penerimaan negara bukan pajak agar dapat 

meningkatkan kapasitas fiskal. Optimalisasi penerimaan 

negara dapat memberikan kepastian dana yang akan 

digunakan untuk melakukan program dan kegiatan 

yang telah disusun dalam anggaran belanja negara. 

Berdasarkan rata-rata realisasi APBN selama periode 

2014-2017, kontribusi pendapatan negara didominasi 

oleh penerimaan perpajakan, sedangkan Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) berkontribusi sekitar 20 

persen terhadap total penerimaan negara. Dengan 

telah disahkannya Undang-Undang No. 9 Tahun 2018 

tentang PNBP, pada tanggal 26 Juli 2018, diharapkan 

dapat mendorong perbaikan tata kelola PNBP sehingga 

pada akhirnya dapat mengoptimalkan penerimaan 

negara yang berasal dari PNBP. 

Nilsson (2017) mendefinisikan  PNBP atau non-tax 

revenue sebagai pendapatan yang diterima negara dari 

hak kepemilikan dan pelayanan. Sementara Das Gupta 

(2014) menyampaikan bahwa sumber penerimaan 

PNBP terutama diperoleh dari penjualan barang dan 

jasa serta atas perolehan dari aset-aset yang dimiliki 

oleh Pemerintah. Manfaat PNBP sebagai sumber 

pendapatan negara, antara lain beban pembayarannya 

bisa ditargetkan ke orang/kelompok tertentu yang 

menikmati manfaat, tidak ke semua warga negara. 

Metode ini juga bisa digunakan untuk membatasi 

warga negara yang berhak menikmati fasilitas tertentu 

dengan membayar lebih besar kepada negara. Selain 

|| Noor Iskandarsyah *) dan Fathul Tumbriantoro **)

APBN 2019: Optimalisasi PNBP  
dan Implementasi UU No 9/2018

PNBP
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APBN 2019: Optimalisasi PNBP  
dan Implementasi UU No 9/2018

itu, metode ini juga bisa dipakai 

untuk memaksa Pemerintah untuk 

menyediakan barang dan jasa serta 

pelayanan dengan kualitas yang 

lebih baik. Hal ini juga sejalan 

dengan yang disampaikan oleh 

Mohanty dan Patra (2016) yang 

menyatakan bahwa perpajakan 

cenderung berfluktuasi sejalan 

dengan pertumbuhan ekonomi, 

sedangkan PNBP bisa ditargetkan 

kepada masyarakat tertentu yang 

mendapatkan manfaat langsung 

dari pelayanan Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 9 

Tahun 2018, PNBP didefinisikan 

sebagai “pungutan yang dibayar oleh 

orang pribadi atau badan dengan 

memperoleh manfaat langsung 

maupun tidak langsung atas layanan 

atau pemanfaatan sumber daya 

dan hak yang diperoleh negara, 

berdasarkan peraturan perundang-

undangan, yang menjadi penerimaan 

pemerintah pusat di luar penerimaan 

perpajakan dan hibah dan dikelola 

dalam mekanisme anggaran 

pendapatan dan belanja negara”. Dari 

definisi tersebut secara tegas telah 

dipisahkan PNBP dengan pajak dan 

hibah. Definisi PNBP ini sejalan 

dengan amanat UU Nomor 17 tahun 

2003 tentang Keuangan Negara, 

yang membagi penerimaan negara 

menjadi 3 bagian yaitu penerimaan 

perpajakan, PNBP, dan hibah.

Meskipun merupakan bagian dari 

penerimaan negara, penerimaan 

perpajakan dan PNBP memiliki 

beberapa perbedaan khususnya dari 

aspek sumber penerimaan. Sumber 

penerimaan perpajakan cenderung 

homogen yaitu dari wajib pajak 

baik perorangan/individu atau 

berbentuk badan usaha, sebaliknya 

sumber penerimaan PNBP 

cenderung heterogen tergantung 

jenis PNBPnya. Bedasarkan 

UU No. 9 Tahun 2018, sumber 

penerimaan PNBP setidaknya dapat 

dikelompokkan menjadi enam 

kelompok sumber penerimaan yang 

memiliki karekteristik berbeda 

beda, yaitu PNBP yang berasal dari 

pengelolaan sumber daya alam 

(SDA), pelayanan langsung dari 

negara yang diterima oleh pihak 

pengguna jasa tersebut, pengelolaan 

Kekayaan Negara Dipisahkan 

(PKND), pengelolaan Barang Milik 

Negara (BMN), Pengelolaan Dana, 

serta Hak Negara lainnya. Sumber 

penerimaan ini juga tersebar di 

beberapa kementerian dan lembaga 

(K/L).

Jenis dan karaktersitik PNBP 

yang berbeda-beda tersebut 

menjadi tantangan tersendiri 

dalam pengelolaan PNBP. 

Pemerintah terus berupaya untuk 

mengoptimalkan PNBP, tetapi 

harus juga mempertimbangkan 

faktor-faktor yang lain. PNBP yang 

dipungut tidak boleh merusak 

lingkungan, tidak mengganggu 

kinerja perusahaan, serta tidak 

mengurangi kualitas layanan yang 

diberikan kepada masyarakat. 

Sebagai salah satu sumber 

penerimaan negara, PNBP juga 

memiliki keunikan tersendiri 

dibandingkan penerimaan pajak dan 

bea cukai. Diantaranya terdapatnya 

ijin penggunaan atas penerimaan 

yang dipungut kementerian/

lembaga terhadap manfaat langsung 

layanan Pemerintah. Dana yang 

diperoleh kementerian/lembaga 

dari penyediaan jasa layanan 

dapat digunakan untuk membiayai 

kegiatan layanan yang dibutuhkan. 

Secara teori, konsep ini dikenal 

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Perpajakan 2013-2017 dan Target 2018  

Real. yoy (%) Real. yoy (%) Real. yoy (%) Real. yoy (%) Real. yoy (%) APBN yoy (%)

            1.438,9          7,5      1.550,5          7,8      1.508,0        (2,7)      1.555,9          3,2      1.666,0          7,1      1.894,7            13,7 

832,7        10,7 897,7          7,8      1.011,1        12,6      1.069,9          5,8      1.100,7          2,9      1.385,9            25,9 
PPh (Nonmigas) 417,7          9,5 458,7          9,8 552,6        20,5 630,1        14,0 596,5        (5,3) 817,0            37,0 
PPN dan PPnBM 384,7        14,0 409,2          6,4 423,7          3,5 412,2        (2,7) 480,7        16,6 541,8            12,7 
PBB 25,3      (12,8) 23,5        (7,2) 29,3        24,6 19,4      (33,5) 16,8      (13,7) 17,4               3,6 
Pajak Lainnya 4,9        16,7 6,3        28,4 5,6      (11,5) 8,1        45,6 6,7      (16,9) 9,7            43,8 

155,9          7,7 161,7          3,7 179,6        11,0 179,0        (0,3) 192,5          7,5 194,1               0,8 
Cukai 108,5        14,2 118,1          8,8 144,6        22,5 143,5        (0,8) 153,3          6,8 155,4               1,4 
Bea Masuk 31,6        11,3 32,3          2,3 31,2        (3,4) 32,5          4,0 35,1          8,0 35,7               1,8 
Bea Keluar 15,8      (25,5) 11,3      (28,3) 3,7      (67,1) 3,0      (19,5) 4,1        38,3 3,0          (27,7)

88,7          6,2 87,4        (1,4) 49,7      (43,2) 36,1      (27,3) 50,3        39,4 38,1          (24,2)

               988,6        10,2      1.059,4          7,2      1.190,7        12,4      1.248,9          4,9      1.293,2          3,6      1.580,0            22,2 

            1.077,3          9,9      1.146,9          6,5      1.240,4          8,2      1.285,0          3,6      1.343,5          4,6      1.618,1            20,4 

(dalam triliun) 
2017

Penerimaan Perpajakan

20162013 2014 2018

Pendapatan Negara dan Hibah

2015

B. Kepabeanan dan Cukai

C. PPh Migas

(triliun rupiah)

A. Pajak Non Migas

Uraian

Perpajakan Nonmigas

 
Sumber: KEM PPKF 2019, diolah
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dengan istilah earmarking. Konsep 

earmarking diatur dalam pasal 33 

UU No 9 Tahun 2018 tentang PNBP 

yang menyatakan bahwa sebagian 

dana dari suatu jenis PNBP dapat 

digunakan oleh instansi pengelola 

PNBP untuk unit-unit kerja di 

lingkungannya dalam rangka 

penyelenggaraan pengelolaan PNBP 

dan/atau peningkatan kualitas 

penyelenggaraan pengelolaan 

PNBP serta optimalisasi PNBP. 

Aturan ini lebih baik dan lebih 

fleksibel dibandingkan dengan UU 

PNBP sebelumnya, dimana izin 

penggunaan PNBP hanya boleh 

digunakan oleh unit (Eselon 1) 

terkait yang menghasilkan PNBP, 

tidak boleh digunakan oleh  unit 

lainnya meskipun masih dalam satu 

kementerian/lembaga.

Pokok-pokok aturan dalam Undang-

Undang PNBP memiliki 3 (tiga) 

tujuan sebagaimana dituangkan 

dalam dasar menimbang, yaitu:

1. Memastikan dan melindungi 

hak negara, yaitu dalam 

hal pelayanan, pengaturan, 

perlindungan masyarakat, 

pengelolaan kekayaan negara, 

dan pemanfaatan sumber daya 

alam yang menimbulkan hak 

negara dalam bentuk PNBP. 

2. Memberikan kepastian hukum 

dan ketertiban administrasi 

negara. 

3. Meningkatkan efisiensi 

perekonomian dan keuangan 

negara untuk memberikan 

kepastian peran dan 

kewenangan Pemerintah 

dalam penyelenggaraan dan 

pengelolaan PNBP.

Tahun 2018 merupakan tahun yang 

istimewa bagi pengelolaan PNBP di 

Indonesia, Pada tahun ini, tepatnya 

pada sidang paripurna Dewan 

Perwakilan Rakyat pada tanggal 26 

Juli 2018, UU PNBP telah disahkan 

menggantikan UU sebelumnya yang 

telah berumur lebih dari 20 tahun, 

UU No 20 Tahun 1997. Berkenaan 

dengan hal tersebut. tulisan berikut 

dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran ringkas target 

penerimaan PNBP pada tahun 

2019 ditengah upaya implementasi 

UU No 9 Tahun 2018, beserta 

strategi yang akan ditempuh 

untuk meningkatkan optimalisasi 

pendapatan PNBP tahun 2019.

Perkembangan Penerimaan 
PNBP

Selama periode 2014-2018, 

kontribusi PNBP sebagai salah satu 

komponen Pendapatan Negara 

dalam APBN mengalami penurunan. 

Kondisi ini tercermin dari rasio 

PNBP terhadap total pendapatan 

negara yang menurun dari 26 persen 

pada tahun 2014 menjadi 18 persen 

pada tahun 2017. 

Dilihat dari komponennya, rata-rata 

kontribusi terbesar PNBP masih 

disumbangkan oleh penerimaan 

yang berasal dari Sumber Daya 

Alam (SDA), diikuti oleh PNBP 

Lainnya, PNBP Pengelolaan 

Kekayaan Negara Dipisahkan, dan 

pendapatan Badan Layanan Umum 

(BLU). Pada tahun 2016, kontribusi 

PNBP SDA berada pada level 

terendah dan telah digantikan oleh 

PNBP Lainnya sebagai kontributor 

utama. Faktor utama penyebab 

turunnya PNBP SDA tersebut 

karena menurunnya harga minyak 

mentah Indonesia/Indonesian Crude 

Price (ICP) dan harga komoditas 

lainnya.

Pada tahun 2017, realisasi PNBP 

sebesar Rp311,23 triliun atau 19,6 

persen lebih tinggi dari target 

APBNP 2017. Dilihat dari masing-

masing komponennya, realisasi 

PNBP SDA mencapai Rp111,14 

triliun atau 116,2 persen dari 

APBNP 2017, terutama akibat 

peningkatan rata-rata harga ICP 

dan harga batubara. Sementara 

itu, realisasi Pengelolaan Kekayaan 

Grafik 1. Perkembangan Penerimaan Perpajakan dan PNBP, 2014-2018  
(Triliun Rupiah)

Sumber : Kemenkeu, data diolah



WARTA FISKAL | EDISI  #5/2018
11

FOKUS

Negara Dipsahkan mencapai 

Rp43,90 triliun atau 107,1 persen 

dari target APBNP 2017 yang 

disebabkan oleh perbaikan kinerja 

keuangan BUMN, tambahan setoran 

dividen yang tidak ditargetkan, 

dan penerimaan dividen interim. 

Di sisi lain, realisasi PNBP Lainnya 

mencapai Rp108,86 triliun atau 

128,0 persen dari target APBNP 

2017. Faktor yang mempengaruhi 

capaian realisasi PNBP Lainnya 

antara lain peningkatan kinerja 

pelayanan dan perluasan 

integrasi Sistem Informasi PNBP 

Online (SIMPONI) dengan sistem 

administrasi di kementrian/lembaga. 

Selanjutnya, realisasi pendapatan 

BLU tercatat sebesar Rp47,33 

triliun, lebih tinggi dari target 

dalam APBNP 2017 sebesar Rp38,54 

triliun yang dipicu oleh peningkatan 

jumlah satuan kerja (satker) menjadi 

BLU, perubahan tarif, dan perluasan 

layanan.

Pada APBN tahun 2018, PNBP 

ditargetkan sebesar Rp275,4 

triliun. Seiring dengan terjadinya 

peningkatan harga komoditas utama 

dunia terutama minyak mentah 

(dari USD48,0/barel pada APBN 

2018 menjadi USD70,0/barel pada 

Outlook 2018), realisasi penerimaan 

PNBP pada akhir tahun 2018 

diperkirakan meningkat menjadi 

Rp349,2 triliun (atau meningkat 

sebesar 12,2 persen dari tahun 

2017) (Nota Keuangan dan RAPBN 

2019). 

Peluang, Tantangan, dan 
Strategi Optimalisasi PNBP

Sesuai dengan APBN Tahun 

Anggaran 2019 yang sudah 

disahkan dalam sidang paripurna 

Dewan Perwakilan Rakyat pada 

tanggal 31 Oktober 2018, target 

penerimaan PNBP ditetapkan 

sebesar Rp378,30 triliun, naik 

8,33 persen dibandingkan outlook 

penerimaan PNBP tahun 2018. 

Target tersebut ditetapkan dengan 

mempetimbangkan asumsi dasar 

asumsi makro serta cost recovery 

pada tahun 2019. Outlook ICP dan 

nilai tukar rupiah pada tahun 

2019 diperkirakan sebesar US$70/

barel dan Rp15.000/US$. Hal ini 

diperkirakan akan berpengaruh 

cukup signifikan terhadap PNBP 

tahun 2019 khususnya yang 

bersumber dari penerimaan sumber 

daya alam. Optimisme PNBP 

tersebut akan dicapai ditengah 

berbagai tantangan utama yang 

masih akan dihadapi seperti 

fluktuasi harga komoditas, terutama 

minyak mentah dan batu bara, yang 

akan berpengaruh terhadap tingkat 

investasi dan produksi. Tantangan 

lainnya adalah untuk menemukan 

keseimbangan antara optimalisasi 

penerimaan dari PNBP lainnya 

yang dikelola oleh kementerian/

lembaga dengan peningkatan 

kualitas pelayanan, daya beli dan 

keberlangsungan usaha. Tantangan 

berikutnya adalah pengelolaan 

penerimaan dari SDA yang 

harus tetap menjaga kelestarian 

lingkungan.

Secara umum, upaya optimalisasi 

PNBP SDA pada tahun 2019 

ditempuh dengan kebijakan 

optimalisasi PNBP migas, 

minerba, dan panas bumi melalui 

penerapan sistem baru (Gross 

Split khusus untuk PNBP migas), 

mengoptimalkan produksi yang 

diikuti dengan upaya efisiensi 

biaya produksi, mendukung 

perkembangan industri hilir, serta 

mendukung upaya kelestarian 

lingkungan dan keberlangsungan 

usaha. 

Sementara itu, untuk optimalisasi 

penerimaan PNBP yang bersumber 

dari kekayaan negara yang 

dipisahkan, khususnya dividen 

BUMN akan dilakukan yaitu 

dengan tetap mempertimbangkan 

cashflow BUMN dalam melakukan 

ekspansi bisnis dan dukungan 

terhadap penugasan Pemerintah. 

Di sisi lain, untuk PNBP Lainnya 

yang peranannya mulai meningkat 

 

Grafik 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak, 2014-2019 (Miliar Rupiah)
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sebagai sumber PNBP, kebijakan 

umum yang akan ditempuh 

adalah peningkatan pelayanan 

dan penyesuaian tarif dengan 

mempertimbangkan daya beli 

dan pengembangan dunia usaha, 

serta optimalisasi penerimaan dari 

pengelolaan Barang Milik Negara 

(BMN). Selain itu, Pemerintah terus 

berupaya untuk memperbaiki dan 

menyempurnakan tata kelola PNBP 

serta memperluas penggunaan 

teknologi informasi yang 

terintegrasi dan terkoneksi dengan 

sistem pembayaran PNBP.

Selanjutnya pengesahan 

Undang-undang PNBP yang 

baru diharapkan juga mampu 

mengatasi berbagai permasalahan 

dalam pengelolaan PNBP selama 

ini.  UU tersebut dan peraturan 

turunannya seperti beberapa 

Peraturan Pemerintah yang saat 

ini masih dibahas dapat menjadi 

pemicu perbaikan tata kelola 

PNBP untuk meningkatkan 

pelayanan Pemerintah yang bersih, 

profesional, transparan, dan 

akuntabel, serta mengoptimalkan  

penerimaan negara yang berasal 

dari PNBP sehingga dapat 

meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Untuk kebijakan yang lebih rinci 

pada komponen-komponen PNBP 

dapat dijelaskan sebagai berikut. 

PNBP SDA

Penerimaan bukan pajak biasanya 

sangat bergantung pada potensi 

kekayaan SDA pada suatu negara. 

Negara-negara yang memiliki 

sumberdaya alam mineral, seperti 

minyak bumi, relatif mudah 

mendapatkan penerimaan bukan 

pajak. Das Gupta (2015) memberikan 

indikasi bahwa sumber daya 

alam dan kebijakan suatu negara 

memengaruhi tingkat penerimaan 

bukan pajak di negara tersebut. 

Namun negara yang memiliki 

basis pajak yang rendah dan 

sumber daya alam yang relatif 

besar, memiliki risiko yang 

bersumber dari ketergantungan 

terhadap sumber daya alam yaitu 

rentan terhadap perubahan, baik 

perubahan domestik maupun dunia 

internasional. Sebagai ilustrasi, 

perkembangan penerimaan bukan 

pajak dari sektor minyak bumi 

dan mineral sangat dipengaruhi 

oleh eksplorasi sumber daya alam 

dan harga komoditas ini di dunia 

Internasional. 

Setiap kelompok atau kluster PNBP 

memiliki karkteristik yang berbeda-

beda sehingga membutuhkan 

pinsip pengelolaan yang berbeda 

beda juga. PNBP yang berasal dari 

sumber daya alam pemungutannya 

didasarkan prinsip bahwa negara 

menguasai sumber daya alam. 

Oleh karena itu, segala bentuk 

usaha yang mengeksplorasi dan 

mengeksploitasi kekayaan alam di 

Indonesia, maka negara memiliki 

hak untuk mendapatkan bagian 

dari hasil pengelolaan sumber 

daya alam tersebut. Dalam hal 

penguasaan sumber daya alam yang 

kemudian didelegasikan kepada 

unit usaha apakah BUMN atau 

swasta harus berprinsip untuk 

memaksimalkan manfaat sumber 

daya alam itu untuk masyarakat 

dan tentu dari sisi kelestarian dan 

keberlanjutannya. 

PNBP Sumber Daya Alam tersebut 

terbagi menjadi dua kelompok besar 

yaitu PNBP SDA Migas yang terdiri 

dari pendapatan minyak bumi 

dan gas bumi dan PNBP SDA Non 

Migas yang terdiri dari pendapatan 

yang berasal dari mineral dan 

batubara, panas bumi, kehutanan, 

dan perikanan. Target PNBP SDA 

tahun 2019 adalah sebesar Rp190,75 

Tabel 2. Target Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2019
(Triliun Rupiah)

URAIAN APBN 2019

 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 378,29 
a. Pendapatan SDA 190,75 

1) SDA Migas 159,78 
- Minyak bumi 118,61 
- Gas Bumi 41,17 

2) Non Migas 30,98 
- Pertambangan Minerba 24,96 
- Kehutanan 4,51 
- Perikanan 0,63 
- Panas Bumi 0,88 

b. Pend. dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan 45,59 
c. PNBP Lainnya 94,07 

- PNBP K/L 85,25 
- DMO 8,79 

d. Pendapatan BLU 47,88 
       
Sumber: APBN 2019 
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triliun yg terdiri atas PNBP Migas 

sebesar Rp159,78 triliun dan PNBP 

Non Migas sebesar Rp30,97 triliun. 

Secara umum pengelolaan PNBP 

SDA harus tetap memperhatikan 

kelestarian lingkungan agar tetap 

dapat dimanfaatkan oleh generasi 

mendatang. 

Untuk kebijakan PNBP SDA Migas 

tahun 2019 yang akan ditempuh, 

antara lain melakukan pengawasan 

beberapa proyek pengembangan 

lapangan migas yang akan onstream 

pada tahun 2019, menjalankan 

upaya peningkatan lifting migas, 

mendorong pelaksanaan kontrak 

bagi hasil dan operasional kegiatan 

usaha hulu migas yang efektif dan 

efisien dengan Kontrak Bagi Hasil 

Gross Split (Nota Keuangan dan 

APBN 2019). 

Sementara itu, target penerimaan 

SDA Non Migas pada tahun 

2019 mencapai Rp30,97 triliun 

yang terdiri dari penerimaan 

Pertambangan Minerba (Rp24,96 

triliun), Kehutanan (Rp4,51 triliun), 

Perikanan (Rp0,62 triliun), dan 

Panas Bumi (Rp0,88 triliun). Rincian  

PNBP SDA Non Migas dapat dilihat 

pada tabel 3.

Strategi optimalisasi PNBP SDA Non 

Migas berbeda-beda tergantung 

jenis SDA. PNBP yang bersumber 

dari SDA Kehutanan misalnya, 

merupakan instrumen yang 

digunakan Pemerintah untuk 

mencapai tujuan pengelolaan hutan 

serta merupakan alat kebijakan 

untuk mendapatkan manfaat 

maksimal dari pengelolaan hutan. 

Termasuk dalam manfaat tersebut 

adalah terbangunnya industri 

kehutanan, efisiensi pemanfaatan 

kayu, promosi kegiatan swasta 

dalam pengelolaan hutan alam, 

peningkatan pemasaran hasil 

hutan serta keberlanjutan 

keanekaragaman hutan. Upaya 

mencapai target PNBP Kehutanan 

tahun 2019 dilakukan dengan 

mempertimbangkan tantangan 

yang dihadapi. Untuk itu, 

kebijakan yang akan ditempuh 

untuk mengoptimalkan PNBP 

sebagaimana disampaikan dalam 

Nota Keuangan dan RAPBN 2019 

antara lain melakukan intensifikasi 

dan ekstensifikasi tarif dan jenis 

PNBP, melakukan harmonisasi dan 

penyempurnaan regulasi sektor 

LHK, meningkatkan kualitas SDM 

pengelola PNBP, serta melakukan 

optimalisasi PNBP, diantaranya 

melalui penagihan PNBP terutang, 

peningkatan produksi dan 

diversifikasi usaha hutan alam dan 

hutan tanaman.

Sementara itu, strategi optimaliasi 

PNBP di sektor perikanan juga 

harus mempertimbangkan 

keberlanjutan sumber daya 

perikanan ke depan. Ancaman 

terhadap keberlanjutan sumber 

daya perikanan tersebut berasal 

dari dalam dan luar negeri. Dari 

dalam negeri misalnya berasal 

dari kegiatan overfishing dari para 

nelayan. Di sisi lain, ancaman dari 

luar negeri terutama bersumber 

dari banyak kapal asing yang 

melakukan penangkapan ikan di 

wilayah perairan Indonesia tanpa 

ijin, atau melakukan illegal fishing. 

Beberapa upaya telah dilakukan 

untuk mendukung kerberlanjutan 

sumber daya perikanan misalnya 

dengan melakukan pelarangan 

terhadap penggunaan cantrang 

alias trawl serta pukat harimau 

karena dapat merusak ekosistem laut 

serta melukan moratorium kapal 

asing yang diijinkan menangkap 

ikan di perairan Indonesia. 

Pemerintah akan menempuh 

beberapa langkah kebijakan 

untuk mencapai target PNBP SDA 

Perikanan pada tahun 2019. Di 

dalam Nota Keuangan dan RAPBN 

2019 dijelaskan beberapa langkah 

tersebut yaitu tetap memperhatikan 

kelestarian lingkungan antara lain 

dengan melakukan pengelolaan 

sumber daya kelautan dan 

perikanan yang lebih optimal dan 

bebas IUU fishing, ekstensifikasi 

tempat pemasukan dan pengeluaran 

Tabel 3. Target PNBP SDA Non-Migas Tahun 2019
(Triliun Rupiah)

URAIAN APBN 
2019

Total PNBP Non Migas 30,98 
a. Pertambangan Minerba 24,96 
 - Iuran tetap 0,57 
 - Pendapatan Royalti Batubara 24,39 
b. Kehutanan 4,51 
 - Iuran hak pengusahaan hutan (IHPH) 0,22 
 - Provisi sumber daya hutan (PSDH) 0,93 
 - Dana reboisasi 2,19 
 - Dana penggunaan kawasan hutan 1,16 
c. Perikanan 0,63 
d. Panas Bumi 0,88 

          Sumber : APBN 2019 
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ikan dengan pembukaan satker/

wilayah kerja yang potensial 

sebagai sumber PNBP, dan  

meningkatkan jumlah fasilitas 

dan sarana produksi perikanan. 

Di samping itu, beberapa strategi 

akan dilakukan untuk mendorong 

pencapaian target PNBP SDA 

Panas Bumi tahun 2019 adalah 

harmonisasi/penyempurnaan 

regulasi terkait, penyederhanaan 

perizinan, adanya insentif fiskal 

bagi pengembangan panas bumi 

serta pemanfaatan teknologi 

informasi dalam monitoring dan 

pengawasan PNBP.

PNBP dari Hasil Kekayaan 
Negara yang Dipisahkan dan 
BMN 
Keberadaan badan usaha milik 

negara (BUMN) semakin strategis 

seiring kemajuan perekonomian 

nasional. Selain berkontribusi 

untuk merealisasikan pembangunan 

nasional, BUMN turut 

berkontribusi menyumbangkan 

pendapatan negara melalui 

setoran dividen. Sejak tahun 

2018, pencatatannya mengalami 

perubahan di dalam APBN yaitu 

dari Penerimaan Pemerintah atas 

Laba BUMN menjadi Pendapatan 

Kekayaan Negara Dipisahkan 

(PKND). Berdasarkan Keputusan 

Dirjen Perbendaharaan KEP-211/

PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen 

Akun pada Bagan Akun Standar, 

PKND dibagi menjadi dua yaitu 

Pendapat Bagian Pemerintah atas 

Laba BUMN atau deviden (baik 

yang berada di bawah Kementerian 

BUMN maupun di bawah 

Kementerian Keuangan). Negara 

sebagai shareholder dari BUMN itu 

memiliki hak untuk mendapatkan 

penerimaan pembagian 

keuntungan. Komponen kedua 

dari PKND adalah Pendapatan dari 

KND Lainnya yang bersumber dari 

pendapatan dari surplus BI, OJK, 

dan LPS. 

Pendapatan Pemerintah dari 

Kekayaan Negara yang Dipisahkan 

dalam tahun 2019, yang bersumber 

dari bagian pemerintah atas laba 

BUMN adalah sebesar Rp45,59 

triliun. Penerimaan ini terdiri 

dari Rp44,74 triliun dari BUMN 

yang berada di bawah pembinaan 

Kementerian BUMN dan sisanya 

Rp0,85 triliun dari BUMN yang 

berada di bawah pembinaan 

Kementerian Keuangan. Upaya 

optimalisasi penerimaan yang 

akan dilakukan yaitu dengan tetap 

mempertimbangkan cashflow 

BUMN dalam melakukan ekspansi 

bisnis dan dukungan terhadap 

penugasan Pemerintah. Dalam 

rangka meningkatkan peranan dan 

kontribusi BUMN dalam APBN dan 

perekonomian nasional, kebijakan 

PNBP PKND dalam tahun 2019 

(Nota Keuangan dan RAPBN 

2019) dilakukan dalam bentuk 

penentuan dividen BUMN dengan 

memperhatikan profitabilitas dan 

likuiditas perusahaan; menjaga 

persepsi investor yang dapat 

berpotensi menurunkan nilai pasar 

BUMN yang terdaftar di bursa 

saham; serta penugasan Pemerintah  

terhadap BUMN sebagai agen 

pembangunan. 

PNBP yang berasal dari pengelolaan 

barang milik negara (BMN), 

memiliki landasan filosofi yaitu 

bagaimana barang milik negara ini 

dapat dioptimalkan penggunaannya 

untuk kemakmuran rakyat. Oleh 

sebab itu, penggunaan barang 

milik negara harus dapat dilakukan 

seoptimal dan seproduktif mungkin. 

Masih terdapat potensi penerimaan 

yang cukup besar dari pengelolaan 

Barang Milik Negara, yang hingga 

akhir  tahun 2017 nilainya 

mencapai kurang lebih Rp5.728,49 

triliun (berdasarkan laporan 

revaluasi BMN yang diserahkan 

Pemerintah kepada BPK tahun 

2018). Diantara berbagai jenis BMN 

tersebut masih terdapat BMN yang 

iddle atau relatif kurang produktif, 

terutama yang berwujud tanah dan 

bangunan yang dapat dioptimalkan 

untuk meningkatkan penerimaan 

negara di tahun 2019. Namun 

demikian, optimalisasi penerimaan 

negara dari pengelolaan BMN harus 

tetap dijaga agar tidak mengganggu 

tujuan utama keberadaan BMN, 

yaitu mendukung tugas dan fungsi 

dari kementerian dan lembaga

PNBP Lainnya

Target penerimaan PNBP lainnya 

pada tahun 2019 adalah sebesar 

Rp94,07triliun. PNBP lainnya 

terutama berasal dari service 

charged, atau dalam hal itu 

pemungutan kepada masyarakat 

yang mendapatkan pelayanan 

dari Pemerintah, bukan dalam 

rangka mendapatkan keuntungan 

tetap untuk memperbaiki kualitas 

layanan itu sendiri. Di dalam 

kelompok PNBP pelayananpun 

terdapat pendekatan yang berbeda-

beda dalam menentukan besaran 

PNBP. Untuk kegiatan yang bersifat 

mendasar seperti pendidikan 

dan kesehatan, Pemerintah 

seyogyanya memberlakukan 

tarif atau tingkat biaya yang 

minimum. Bahkan dalam UU 

9/2018 dimungkinkan pemberian 

tarif 0 persen misalnya untuk 

penyelenggaraan kegiatan sosial, 

kegiatan keagamaan, kegiatan 

kenegaraan, serta bagi masyarakat 

tidak mampu, mahasiswa 
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berprestasi, dan usaha mikro, 

kecil, dan menengah. Sementara, 

untuk pelayanan yang bersifat 

perijinan seperti ijin usaha tentu 

dibutuhkan analisis yang mendalam 

terkait dampaknya terhadap 

keberlangsungan usaha, daya saing 

industri, serta peningkatan kinerja 

sektor riil. Minimalisasi dampak 

negatif dan biaya ekonomi dalam 

pengumpulan PNBP merupakan 

dua kriteria utama yang perlu 

dipertimbangkan saat menghimpun 

pungutan PNBP lainnya mengingat 

dapat mempengaruhi daya beli 

masyarakat serta daya saing usaha. 

PNBP layanan ini tersebar di 

beberapa kementerian dan lembaga 

di Indonesia. Di samping mengelola 

PNBP fungsional (sesuai tugas 

dan fungsinya), masing-masing 

kementerian dan lembaga juga 

mengelola Barang Milik Negara 

yang juga merupakan sumber 

dari PNBP. Aset seperti tanah, 

gedung, mesin dan lain-lain jika 

dikelola dengan baik dan tetap 

memperhatikan aturan-aturan 

yang berlaku diharapkan juga 

dapat menjadi sumber penerimaan 

negara di kementerian dan lembaga 

tersebut.

PNBP Pendapatan Badan 
Layanan Umum (BLU)

Komponen lainnya dalam PNBP 

yang perkembangannya sangat 

signifikan adalah Pendapatan BLU. 

Target penerimaan BLU pada tahun 

2019 adalah sebesar Rp47,9 triliun. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 tahun 2005 yang 

kemudian diperbaharui dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 

tahun 2012 tentang pengelolaan 

BLU dijelaskan bahwa BLU adalah 

instansi di lingkungan Pemerintah 

yang dibentuk untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat 

berupa penyediaan barang dan/

atau jasa yang dijual tanpa secara 

khusus mencari keuntungan, dan 

dalam pelaksanaan kegiatannya 

didasarkan pada prinsip efisiensi 

dan produktivitas. BLU bertujuan 

untuk meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat dalam rangka 

memajukan kesejahteraan umum 

dan mencerdaskan kehidupan 

bangsa dengan memberikan 

fleksibilitas dalam pengelolaan 

keuangan, dan penerapan praktek 

bisnis yang sehat. 

Berdasarkan rumpun usaha, BLU 

sektor pendidikan dan kesehatan 

mendominasi jumlah satker BLU. 

Namun jika dilihat dari dari sisi 

pendapatan yang berhasil dipungut, 

BLU sektor pengelolaan  dana, 

seperti BLU sawit, dan BLU LMAN 

(Lembaga Manajemen Aset Negara) 

memberikan kontribusi terbesar. 

Pendidikan dasar dan layanan 

kesehatan merupakan salah satu 

barang publik dan perannya 

sangat signifikan dalam upaya 

pengentasan kemiskinan dan 

pembangunan manusia. Oleh sebab 

itu, upaya optimalisasi pendapatan 

BLU harus tetap mengedepankan 

daya beli masyarakat serta 

program-program Pemerintah 

dalam upaya pengentasan 

kemiskinan. Kebijakan yang akan 

dilaksanakan tahun 2019 dalam 

mengoptimalkan pendapatan BLU 

antara lain dengan meningkatkan 

pendapatan dari pemanfaatan 

aset-aset BLU, melaksanakan 

monitoring dan evaluasi atas 

kinerja layanan dan keuangan 

seluruh BLU, melaksanakan 

updating tarif layanan BLU dengan 

memperhatikan aspek kontinuitas 

pengembangan layanan, daya beli 

masyarakat, dan keadilan.

Optimalisasi penerimaan PNBP juga 

diharapkan akan meningkat pada 

tahun 2019 dengan ditetapkannya 

UU 9/2018. Dengan UU baru 

tersebut, yang kemudian akan 

diikuti oleh penerbitan peraturan-

peraturan pemerintah lain yang 

lebih teknis, diharapkan akan 

mendukung penyempurnaan tata 

kelola PNBP antara lain melalui 

pengaturan kewajiban instansi 

pengelola PNBP untuk melakukan 

verifikasi dan pengelolaan piutang. 

Pemanfaatan teknologi dalam 

rangka pengelolaan PNBP untuk 

peningkatan layanan dan efisiensi 

diharapkan dapat memberikan 

dampak positif terhadap kinerja 

optimalisasi PNBP pada tahun 

2019. Selain itu penguatan fungsi 

pengawasan yang dilaksanakan 

dengan melibatkan Aparat 

Pengawas Intern Pemerintah (APIP) 

diharapkan dapat meminimalkan 

pelanggaran atas keterlambatan 

atau tidak disetornya PNBP serta 

penggunaan langsung dana PNBP 

di luar mekanisme APBN. 

Berdasarkan amanat UU 

9/2018 perlu disusun Peraturan 

Pemerintah (PP) sebagai petunjuk 

pelaksanaan yang lebih teknis, 

yang meliputi PP Tata Cara 

Penetapan Tarif PNBP (pasal 14), PP 

Pengelolaan PNBP (pasal 24, 40,44, 

dan 46), PP Tata Cara Pemeriksaan 

PNBP (pasal 57), dan PP Keberatan, 

Keringanan, dan Pengembalian 

PNBP (Pasal 61, 62 dan pasal 65). 

Sesuai dengan amanat pada pasal 

72 maka peraturan pelaksanaan 

tersebut harus ditetapkan paling 

lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak 

UU 9/2018 diundangkan. Dengan 

demikian, sebelum pada tahun 2021 

semua RPP sudah selesai dibahas 
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dan dapat ditetapkan. Beberapa 

dari PP tersebut ditargetkan dapat 

selesai dibahas tahun 2019, antara 

lain PP Pengelolaan PNBP. Dengan 

diimplementasikannya UU 9/2018 

dan beberapa PP tersebut tata 

kelola PNBP diharapkan akan 

semakin baik sehingga pemungutan 

PNBP dapat lebih optimal dan 

mengurangi temuan-temuan yang 

berulang dari Badan Pemeriksa 

Keuangan.

Penutup

Peranan PNBP dalam APBN 

dari tahun ke tahun semakin 

meningkat, baik ditinjau dari 

jumlah nominalnya maupun 

peran PNBP dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Untuk 

mendukung tercapainya target 

penerimaan PNBP tahun 2019, 

strategi optimalisasi PNBP harus 

tetap memperhatikan karakteristik 

masing-masing jenis PNBP yang 

sangat beragam yang tersebesar 

di beberapa kementerian dan 

lembaga. Jenis dan karaktersitik 

PNBP yang berbeda-beda tersebut 

menjadi tantangan tersendiri dalam 

pengelolaan PNBP agar penerimaan 

yang diterima negara bisa optimal 

tetapi tidak merusak lingkungan, 

mengganggu kinerja perusahaan 

serta mengurangi kualitas layanan 

yang diberikan kepada masyarakat. 

Undang-Undang No 9 Tahun 2018 

tentang PNBP yang kemudian 

diikuti oleh peraturan-peraturan 

Pemerintah yang lebih teknis 

diharapkan mampu mengatasi 

berbagai permasalahan dalam 

pengelolaan PNBP selama ini, 

khususnya perbaikan tata kelola 

PNBP untuk meningkatkan 

pelayanan Pemerintah yang bersih, 

profesional, transparan, dan 

akuntabel, serta mengoptimalkan  

penerimaan negara yang berasal 

dari PNBP sehingga dapat 

meningkatkan kesejahteraan 

rakyat.
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E
nergi dibutuhkan dalam berbagai sendi 

kegiatan perekonomian masyarakat. Bahan 

bakar minyak seperti premium, solar, 

dan minyak tanah sangat diperlukan 

untuk menggerakkan mesin-mesin, baik yang 

digunakan untuk keperluan produksi maupun 

konsumsi. Gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) sudah 

menjadi bahan penunjang utama kegiatan masak 

memasak sebagian besar masyarakat. Begitu pula 

halnya dengan listrik yang sudah sangat erat 

kemanfaatannya bagi kehidupan masyarakat baik 

untuk konsumsi maupun proses produksi. Kebutuhan 

akan energi dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat 

baik itu masyarakat miskin maupun kaya, masyarakat 

di perkotaan maupun di perdesaan. Begitu vitalnya 

kebutuhan masyarakat akan energi membuat harga 

energi sangat sensitif mempengaruhi laju inflasi dan 

daya beli.

Sedemikian pentingnya energi bagi peri kehidupan 

masyarakat membawa Pemerintah memberikan 

perhatian khusus dengan mengalokasikan program 

tribunnews.com
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pengelolaan subsidi energi dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) setiap tahunnya. 

Tujuan utama pengalokasian 

program ini adalah menjaga daya 

beli masyarakat dan inflasi yang 

sangat mempengaruhi komponen 

konsumsi dalam produk domestik 

bruto (PDB). Pada tahun 2017 

komponen konsumsi dalam PDB 

mencapai 56,13%. Di sisi lain 

kebijakan pemberian subsidi energi 

juga diarahkan untuk mendorong 

manfaat positif penggunaan energi 

khususnya untuk masyarakat 

menengah bawah dan masyarakat 

di daerah pedesaan, diantaranya 

melalui perluasan elektrifikasi

Jenis-Jenis Subsidi Energi

Subsidi energi meliputi subsidi 

listrik, subsidi LPG tabung 3 kg, 

dan subsidi atas jenis bahan bakar 

minyak (BBM) tertentu, yaitu solar 

dan minyak tanah (mitan). Subsidi 

listrik merupakan bantuan kepada 

konsumen agar dapat menikmati 

listrik dari PT PLN dengan tarif 

yang terjangkau. Subsidi listrik 

diberikan melalui PT. PLN dalam 

bentuk selisih tarif yang dibayarkan 

oleh konsumen dengan biaya 

pokok penyediaan (BPP) listrik 

PT. PLN per golongan tarif yang 

didalamnya sudah memasukkan 

margin PT. PLN. Pengaturan teknis 

tata kelola subsidi listrik diatur 

dalam Peraturan Menteri Keuangan 

(PMK) Nomor 44/PMK.02/2017 

tentang Tata Cara Penyediaan, 

Penghitungan, Pembayaran, dan 

Pertanggungjawaban Subsidi Listrik. 

Penghitungan besaran kebutuhan 

subsidi listrik dalam APBN sangat 

dipengaruhi oleh parameter nilai 

tukar rupiah terhadap dolar 

Amerika (kurs) dan harga minyak 

mentah Indonesia (ICP). 

Subsidi LPG tabung 3 kg merupakan 

bantuan untuk meringankan 

beban masyarakat khususnya 

rumah tangga, usaha mikro, dan 

kapal perikanan nelayan kecil. 

Subsidi LPG tabung 3 kg mulai 

diberikan pada tahun 2007. Pada 

awalnya, subsidi LPG tabung 3 kg 

diberikan sebagai upaya konversi 

dari pemanfaatan bahan bakar 

minyak tanah menjadi LPG yang 

lebih ramah lingkungan, sehingga 

penyaluran LPG tabung 3 kg yang 

bersubsidi dilakukan secara terbuka. 

Subsidi LPG tabung 3 kg diberikan 

melalui PT. Pertamina dalam 

bentuk selisih harga termasuk 

pajak pertambahan nilai (PPN). 

Pengaturan teknis tata kelola 

subsidi LPG 3 kg diatur dalam PMK 

Nomor 116/PMK.02/2016 tentang 

Tata Cara Penyediaan Anggaran, 

Penghitungan, Pembayaran, dan 

Pertanggungjawaban Subsidi Gas 

LPG Tabung 3 kg. Penghitungan 

besaran kebutuhan subsidi gas LPG 

tabung 3 kg dalam APBN sangat 

dipengaruhi oleh parameter kurs, 

ICP, dan volume konsumsi LPG 

tabung 3 kg.

Subsidi BBM tertentu yang meliputi 

solar dan mitan merupakan 

subsidi untuk meringankan 

beban masyarakat yang berhak 

menggunakan minyak solar dan 

mitan bersubsidi. Sesuai dengan 

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 

191 Tahun 2014, konsumen 

yang berhak sebagai pengguna 

solar dan mitan bersubsidi adalah 

rumah tangga, usaha mikro, 

usaha pertanian, usaha perikanan, 

transportasi, dan pelayanan umum. 

Subsidi BBM tertentu diberikan 

melalui PT. Pertamina. Subsidi 

atas minyak solar diberikan dalam 

bentuk subsidi tetap yang dalam 

APBN tahun 2018 dianggarkan 

sebesar Rp2.000,- per liter. 

Sementara subsidi minyak tanah 

diberikan dalam bentuk selisih 

harga termasuk PPN. Pengaturan 

teknis tata kelola subsidi BBM 

tertentu diatur dalam PMK Nomor 

130/PMK.02/2015 tentang Tata 

Cara Penyediaan Anggaran, 

Penghitungan, Pembayaran, dan 

Pertanggungjawaban Dana Subsidi 

Jenis BBM Tertentu sebagaimana 

telah diubah dalam PMK Nomor 

157/PMK.02/2016. Penghitungan 

besaran kebutuhan subsidi BBM 

tertentu dalam APBN sangat 

dipengaruhi oleh parameter kurs, 

ICP, besaran subsidi tetap solar, 

serta volume konsumsi minyak 

solar dan mitan.  

Perkembangan dan Penguatan 
Kebijakan Subsidi Energi  
2012-2018

Sebelum tahun 2015, tren besaran 

belanja subsidi energi cenderung 

meningkat, hingga pada tahun 2014 

mencapai Rp341,7 triliun atau 19,2 

persen dari total belanja negara. 

Secara rata-rata porsi belanja 

subsidi energi terhadap belanja 

negara dalam periode 2012-2014 

mencapai 19,5 persen. Besarnya 

belanja subsidi energi pada periode 

tersebut menyebabkan ruang fiskal 

APBN untuk mendanai belanja 

yang produktif menjadi sangat 

terbatas. Di sisi lain, anggaran 

subsidi energi yang sangat 

dipengaruhi oleh pergerakan harga 

minyak dunia dan kurs rupiah 

membawa risiko yang menjadikan 

APBN sangat rentan terhadap 

perubahan kondisi perekonomian 

global dan nasional. 
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Grafik 1. Perkembangan Belanja Subsidi Energi 2012-2018

Sumber: LKPP 2012-2017 dan Laporan Semester APBN 2018, diolah.

Beberapa hal lainnya yang menunjukkan kebijakan 

subsidi energi sebelum tahun 2015 belum optimal 

antara lain adalah terjadinya pemborosan konsumsi 

energi di masyarakat, ketepatan sasaran pemberian 

subsidi energi yang belum optimal dimana golongan 

masyarakat kaya menerima benefit lebih besar, 

dan subsidi energi mendorong disinsentif untuk 

pengembangan energi terbarukan (BKF 2015). 

Pengolahan data susenas tahun 2008  pada grafik 

3 menunjukkan 25 persen rumah tangga dengan 

pengeluaran per bulan tertinggi menerima alokasi 

subsidi BBM sebesar 77 persen, sementara 25 

persen rumah tangga dengan pengeluaran per 

bulan terendah hanya menerima sekitar 15 persen 

subsidi BBM (bank dunia 2010 dalam BKF 2015).

Grafik 2. Ketimpangan dalam Subsidi BBM
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alokasi belanja untuk kegiatan 

prioritas dan produktif secara 

signifikan. Belanja infrastruktur 

tahun 2018 telah meningkat 98,6 

persen dibandingkan alokasinya 

di tahun 2014. Dalam periode 

yang sama, belanja kesehatan 

meningkat 81,8 persen, dan belanja 

pendidikan meningkat 18,3 persen, 

sementara subsidi energi menurun 

hingga 72,4 persen. Di samping itu, 

pemberlakuan kebijakan subsidi 

tetap untuk solar telah mendorong 

pengelolaan APBN yang lebih 

berkepastian sehingga lebih “imun” 

dari volatilitas ICP maupun Kurs. 

Di sisi lain, kebijakan subsidi listrik 

yg lebih tepat sasaran mulai 2017 

membuat pengelolaan subsidi 

energi menjadi semakin kredibel.

Implikasi lain dari kebijakan 

reformasi subsidi energi adalah 

meningkatnya konsumsi BBM 

yang lebih berkualitas. Grafik 4 

menunjukkan konsumsi bensin 

dengan kadar oktan yang lebih 

tinggi (kualitas lebih baik) 

dari premium (oktan 88) terus 

meningkat sejak tahun 2015. 

Meningkatnya konsumsi BBM yang 

lebih berkualitas ini dapat mendorong 

ekternalitas benefit yang cukup besar. 

Secara makro, manfaat penggunaan 

BBM dengan kualitas yang lebih 

baik dapat dirasakan dari penurunan 

polusi dari sektor transportasi, 

peningkatan derajat kesehatan 

masyarakat secara umum, dan 

mendukung pertumbuhan ekonomi 

yang lebih berkesinambungan. 

Sementara secara mikro, pemanfaatan 

BBM dengan kualitas yang lebih baik 

dapat mendorong penggunaan BBM 

yang lebih irit dan mesin kendaraan 

dapat lebih awet. 

Tantangan Pengelolaan Subsidi 
Energi

Pengelolaan program subsidi energi 

perlu dilakukan secara berhati-

hati. Niat baik Pemerintah untuk 

meringankan beban masyarakat 

melalui pemberian subsidi 

energi perlu dilakukan dengan 

basis perhitungan yang matang. 

Pengelolaan program subsidi yang 

“sembrono” dapat menyebabkan 

pengelolaan fiskal terganggu dan 

memberikan efek kontra produktif 

seperti yang terjadi di Bolivia tahun 

1983-1985 dan Venezuela saat ini. 

Di kedua negara tersebut pemberian 

subsidi (termasuk energi) yang 

berlebihan dalam jangka panjang 

telah mengganggu kesehatan fiskal 

pemerintah dan berujung pada krisis 

ekonomi yang menyengsarakan 

seluruh rakyat. Oleh karena itu 

penting kiranya memahami berbagai 

tantangan yang dihadapi Pemerintah 

dalam melakukan pengelolaan subsidi 

energi.

Harga komoditas terutama minyak 

mentah yang terus berfluktuasi 

dan cenderung merangkak naik 

sejak akhir tahun 2016 serta 

pelemahan kurs rupiah dalam tahun 

Berangkat dari kondisi-kondisi 

tersebut, Pemerintah dengan 

dukungan yang kuat dari segenap 

lapisan masyarakat melakukan 

reformasi subsidi pada tahun 2015. 

Beberapa langkah yang diambil 

Pemerintah pada tahun 2015 adalah 

menghapuskan subsidi bensin, 

memberikan subsidi tetap solar, 

serta memperluas penggunaan 

biodiesel untuk transportasi. Di 

samping itu, untuk meningkatkan 

ketepatan sasaran subsidi listrik, 

mulai tahun 2017, Pemerintah telah 

memberikan subsidi listrik secara 

selektif hanya untuk golongan 

pelanggan 450 VA dan 900 VA yang 

miskin dan rentan. Implikasinya 

besaran subsidi energi menurun 

drastis sejak tahun 2015. Porsi rata-

rata belanja subsidi energi terhadap 

belanja negara juga menurun 

drastis dari 19,5 persen dalam 

periode 2012-2014 menjadi hanya 

5,7 persen dalam periode 2015-2017.

Penurunan belanja subsidi energi 

telah mendorong pengelolaan fiskal 

yang semakin sehat. Ruang fiskal 

yang semakin lebar memungkinkan 

Pemerintah untuk meningkatkan 

Grafik 3. Perkembangan Alokasi Belanja Negara Tematik dalam APBN 2012-2018

 

Sumber: APBN 2012-2018, diolah.
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2018 memberikan tantangan 

terhadap pengelolaan subsidi 

energi. Fluktuasi harga minyak 

mentah karena perubahan 

kebijakan geopolitik dan kombinasi 

pergerakan supply dan demand 

minyak mentah dunia telah 

berpengaruh pula terhadap defisit 

neraca perdagangan Indonesia 

terutama karena Indonesia 

merupakan net importer minyak 

dan gas. Sementara itu, “perang” 

dagang antara dua kekuatan 

besar perdagangan dunia yaitu 

Tiongkok dan Amerika Serikat serta 

kenaikan suku bunga The Fed telah 

memberikan tekanan terhadap 

nilai tukar mata uang negara-

negara emerging country di seluruh 

dunia, termasuk kurs Rupiah. 

Kombinasi antara pergerakan 

harga minyak dan pelemahan mata 

uang yang merupakan komponen 

penting dalam penghitungan biaya 

produksi energi menyebabkan 

harga energi yang berlaku sekarang 

masih berada di bawah harga 

keekonomian dan menimbulkan 

risiko bagi kesehatan keuangan PT. 

Pertamina dan PT. PLN. Tantangan 

lain dari pengelolaan subsidi 

energi adalah berkenaan dengan 

peningkatan ketepatan sasaran 

pemberian subsidi energi.

Sementara itu, perkembangan 

kondisi ekonomi global dan 

domestik juga membawa risiko 

tekanan pada daya beli masyarakat. 

Pelemahan kurs rupiah dan 

kenaikan harga komoditas termasuk 

minyak mentah telah memperburuk 

neraca perdagangan Indonesia 

yang memang merupakan negara 

net importer minyak. Oleh karena 

itu Pemerintah berkepentingan 

untuk tetap menjaga daya beli 

masyarakat dalam rangka mengejar 

pencapaian target pertumbuhan 

ekonomi nasional. Salah satu 

langkah menjaga daya beli 

masyarakat tersebut dilakukan 

melalui kebijakan stabilisasi 

harga yang antara lain dilakukan 

dalam bentuk penetapan harga 

BBM tertentu yang seharusnya 

fluktuatif mengikuti harga pasar 

menjadi ditahan tidak naik sejak 

pertengahan 2016, tarif listrik yg 

nonsubsidi pun juga ditahan tidak 

naik sejak medio 2017. Dampaknya 

memang daya beli masyarakat 

masih terjaga dan ekonomi tetap 

tumbuh cukup bagus di tahun 2016 

dan 2017. 

Grafik 4. Konsumsi BBM ≥ RON 90 Tahun 2014-2017 (dalam Juta KL)

Sumber: Data Konsumsi BBM 2014-2017, Kementerian ESDM, diolah

 
Gambar 1.  Risiko Penetapan Harga Energi oleh Pemerintah 

 

Sumber: diolah dari berbagai sumber.
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Perbedaan antara harga penetapan 

dan harga keekonomian BBM serta 

listrik yang semakin melebar dalam 

jangka pendek akan menggerus 

laba dari PT. Pertamina dan PT. 

PLN. Dalam jangka menengah 

hal tersebut dapat memperburuk 

neraca dan menggerus ekuitas 

Pemerintah dalam PT. Pertamina 

dan PT. PLN. Efek buruk lainnya 

adalah menurunnya kepercayaan 

investor terhadap kinerja kedua 

BUMN tersebut. Oleh karena 

itu, Pemerintah perlu terus 

mengembangkan opsi kebijakan 

yang dapat membagi resiko atas 

beban kebijakan harga energi 

ini dengan mempertimbangkan 

kemampuan masing-masing pihak 

secara terukur.

Kebijakan dan Alokasi Anggaran 
Subsidi Energi 2019

Pemerintah masih memprediksikan 

perkembangan perekonomian global 

yang penuh ketidakpastian dan 

kondisi perekonomian domestik 

yang ditopang oleh konsumsi 

masyarakat dalam tahun 2019. 

Tekanan terhadap kurs rupiah dan 

ICP akan sangat mempengaruhi 

besaran subsidi energi dalam tahun 

2019. Di samping itu, berbagai 

tantangan dalam pengelolaan 

subsidi energi juga dipertimbangkan 

dalam menyusun alokasi anggaran 

dan arah kebijakan subsidi energi 

tahun 2019.

Kebijakan subsidi energi tahun 

2019 diarahkan untuk menjaga 

daya beli masyarakat, serta 

mengurangi ketimpangan dengan 

menyempurnakan mekanisme 

penyalurannya agar lebih tepat 

sasaran, dan menjaga kinerja 

keuangan BUMN tetap sehat dalam 

menjalankan fungsinya sebagai 

agen pembangunan. 

Dalam rangka mendukung 

tujuan tersebut Pemerintah telah 

menyusun program berdasarkan 

jenis-jenis subsidi di bidang 

energi. Untuk subsidi BBM jenis 

tertentu dan LPG tabung 3 kg, 

Pemerintah akan melanjutkan 

pemberian subsidi tetap untuk 

solar dan subsidi (selisih harga) 

untuk  mitan dan LPG tabung 3 kg. 

Di samping itu Pemerintah akan 

terus mengupayakan penyaluran 

subsidi LPG tabung 3 kg yang lebih 

tepat sasaran diantaranya dengan 

meningkatkan peranan Pemerintah 

Daerah dalam pengendalian dan 

pengawasan konsumsi BBM dan 

LPG bersubsidi. Sedangkan untuk 

subsidi listrik, Pemerintah akan 

melanjutkan untuk memberikan 

subsidi listrik secara selektif kepada  

seluruh pelanggan rumah tangga 

daya 450 VA dan rumah tangga 

miskin dan tidak mampu daya 900 

VA. Di samping itu Pemerintah 

juga akan terus mengupayakan 

peningkatan rasio elektrifikasi 

secara nasional, mengurangi 

disparitas antar wilayah, serta 

meningkatkan efisiensi penyediaan 

tenaga listrik melalui optimalisasi 

pembangkit listrik berbahan bakar 

gas dan batubara. 

Dalam APBN 2019, kurs rupiah 

diasumsikan sebesar Rp15.000,- 

dan ICP pada angka USD 70 

perbarel, subsidi tetap solar sebesar 

Rp2.000,- per liter, konsumsi 

solar sebesar 14,5 juta kilo liter, 

konsumsi mitan 0,6 juta kilo liter, 

serta konsumsi LPG 3 Kg 6,98 juta 

kilo gram. Besaran subsidi energi 

diperkirakan sebesar Rp164,1 

triliun, yang meliputi Subsidi BBM 

tertentu dan LPG 3 Kg sebesar 

Rp103,8 triliun, dan subsidi listrik 

sebesar Rp60,3 triliun. 

Pemerintah masih 
memprediksikan 
perkembangan 
perekonomian 
global yang penuh 
ketidakpastian dan 
kondisi perekonomian 
domestik yang 
ditopang oleh 
konsumsi masyarakat 
dalam tahun 2019. 

‘‘
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Saran Penguatan Kebijakan 
Subsidi Energi ke Depan

Masih terdapat cukup banyak 

ruang bagi Pemerintah untuk terus 

menyempurnakan pengelolaan 

subisidi energi dalam masa-masa 

mendatang. Beberapa masukan 

penulis untuk penguatan kebijakan 

pengelolaan subsidi adalah sebagai 

berikut.

Pertama, ketepatan sasaran 

penyaluran subsidi BBM jenis 

tertentu dan LPG tabung 3 kg 

perlu terus ditingkatkan. Sesuai 

amanat peraturan perundangan, 

subsidi BBM tertentu dan LPG 

tabung 3 kg diperuntukkan bagi 

kelompok masyarakat tertentu, 

yaitu masyarakat tidak mampu dan 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM). Namun demikian, sampai 

saat ini subsidi BBM tertentu 

dan LPG tabung 3 kg masih 

diberikan dengan sistem terbuka. 

Implikasinya, konsumen yang 

membeli BBM tertentu atau LPG 

3 kg dalam jumlah lebih banyak, 

akan menikmati subsidi dalam 

jumlah lebih besar, walaupun 

konsumen tersebut bukan tergolong 

masyarakat yang berhak menerima. 

Sedangkan golongan masyarakat 

tidak mampu dan/atau UMKM 

yang notabene mempunyai tingkat 

konsumsi tidak terlalu besar tetap 

dapat menikmati manfaat subsidi, 

namun dalam jumlah yang lebih 

kecil. 

Penyaluran subsidi BBM tertentu 

dan LPG tabung 3 kg dengan 

sistem pendistribusian tertutup, 

yaitu hanya untuk pengguna dan/

atau volume tertentu dengan alat 

kendali akan dapat meningkatkan 

ketepatan sasaran subsidi. 

Penerapan mekanisme penyaluran 

tertutup perlu didukung dengan 

basis data masyarakat yang 

layak menerima subsidi secara 

akurat. Kerja sama diantara 

unit-unit Pemerintah untuk 

menyediakan data masyarakat 

yang layak menerima subsidi 

mutlak diperlukan. Pemberian 

subsidi dengan mekanisme tertutup 

memungkinkan Pemerintah 

untuk menyalurkan subsidi secara 

langsung kepada target penerima 

subsidi menggunakan sistem kartu 

atau bantuan non tunai. Dengan 

implementasi subsidi tertutup, 

harga untuk BBM tertentu dan 

LPG tabung 3 kg di pasaran 

dapat disesuaikan dengan harga 

keekonomian. 

Kedua, barang yang disubsidi 

Pemerintah perlu dihapuskan 

kewajiban perpajakannya. Subsidi 

merupakan kebalikan atau 

lawan dari pajak, oleh karena itu 

subsidi disebut juga pajak negatif. 

Subsidi merupakan bantuan yang 

diberikan pemerintah kepada 

konsumen atau produsen agar 

barang dan jasa yang dihasilkan 

harganya lebih terjangkau sehingga 

jumlah yang dibeli masyarakat 

bisa lebih banyak. Pengenaan 

pajak atas barang-barang yang 

disubsidi akan menambah besaran 

subsidi yang harus dikeluarkan 

Pemerintah untuk menjaga 

harga barang disubsidi pada 

tingkat harga tertentu di pasar. 

Pengenaan pajak atas barang yang 

disubsidi juga akan menambah 

beban administrasi Pemerintah 

untuk mencatatkan penerimaan 

perpajakan yang dibayarkan oleh 

Pemerintah sendiri. Di samping 

itu, sistem pembagian keuangan 

pusat dan daerah yang berlaku 

sekarang mengamanatkan untuk 

mengalokasikan minimal 26 

persen dari penerimaan dalam 

negeri neto (termasuk di dalamnya 

pajak) ke dalam Dana Alokasi 

Umum (DAU). Implikasinya bila 

Pemerintah membayar pajak atas 

barang yang disubsidi  sebesar X 

rupiah, maka Pemerintah perlu 

mengalokasikan minimal 0,26 X ke 

dalam DAU, sehingga penerapan 

pajak atas barang disubsidi justru 

akan mengurangi ruang fiskal 

Pemerintah. Simulasi dampak 

penyempitan ruang fiskal ini 

bisa lebih besar lagi bila ikut juga 

memperhitungkan mandatory 

spending lainnya seperti pendidikan, 

kesehatan, dan dana desa.

Ketiga, apabila kedepannya kondisi 

perekonomin global semakin 

memanas, harga-harga komoditas 

meroket, dan kondisi ekonomi 

domestik semakin tertekan, maka 

tidak ada salahnya pemerintah 

mempertimbangkan untuk 

melakukan penyesuaian harga 

BBM jenis tertentu dan tarif 

listrik. Apabila langkah ini tidak 

dilakukan, BUMN-BUMN operator 

penyaluran BBM maupun listrik 

akan mengalami kerugian yang 

semakin besar sehingga pada 

suatu titik dapat berdampak pada 

kesehatan keuangan BUMN-BUMN 

tersebut. Kondisi ini tentu saja 

tidak diinginkan mengingat peran 

BUMN sebagai agen pertumbuhan 

ekonomi yang tetap harus dijaga.  

Keempat, Pemerintah perlu 

menyiapkan suatu kebijakan 

antisipatif untuk mengobati dampak 

pahit kenaikan harga BBM dan 

tarif listrik ke masyarakat miskin 

maupun publik secara umum. 

Sebagaimana diketahui, dampak 

kenaikan harga BBM maupun tarif 



WARTA FISKAL | EDISI  #5/2018
24

FOKUS

listrik berpotensi meningkatkan 

inflasi karena naiknya biaya 

transportasi maupun biaya 

kehidupan sehari hari, dan di sisi 

lain secara bersamaan berpotensi 

menurunkan daya beli masyarakat 

yang dapat memperlambat 

pertumbuhan ekonomi. Untuk 

itu Pemerintah perlu mendisain 

kebijakan antisipatif yang dapat 

meminimalisir dampak negatif 

tersebut. Dalam jangka pendek, 

Pemerintah dapat menyalurkan 

bantuan langsung (direct cash 

transfer) kepada golongan 

masyarakat miskin yang terdampak 

langsung. Berdasarkan pengalaman 

di tahun 2015, pemberian bantuan 

langsung cukup efektif untuk 

meredam dampak negatif kenaikan 

BBM dan listrik, sehingga inflasi 

dapat dijaga pada level 6,3 persen 

dan pertumbuhan ekonomi 4,8 

persen. Penyediaan basis data 

yang valid sangat dibutuhkan oleh 

Pemerintah dalam melakukan 

kebijakan ini. 

Selanjutnya, dalam jangka panjang, 

Pemerintah perlu mengurangi 

subsidi energi yang kurang tepat 

sasaran (seperti LPG tabung 3 Kg), 

kemudian melakukan realokasi 

penghematan subsidi energi itu 

ke alokasi anggaran sosial yang 

secara langsung bersentuhan 

dengan masyarakat miskin dan 

rentan. Realokasi anggaran 

tersebut seyogyanya diarahkan 

kepada jenis belanja bantuan 

sosial yg terukur manfaatnya. 

Langkah ini diyakini dapat 

secara lebih optimal membantu 

menurunkan angka kemiskinan. 

Selain itu, penghematan subsidi 

energi juga dapat direalokasikan 

untuk menambah alokasi belanja 

infrastruktur yang manfaatnya 

dapat dinikmati secara luas dan 

mendorong peningkatan investasi 

secara lebih berkesinambungan. 

Pada akhirnya sangat disadari 

bahwa pengelolaan subsidi energi 

memang tidaklah mudah. Untuk itu 

Pemerintah perlu terus berupaya 

secara maksimal untuk mendisain 

bauran kebijakan yang responsif 

terhadap kondisi perekonomian 

maupun sosial masyarakat. Di satu 

sisi, Pemerintah perlu untuk tetap 

rasional dalam memperhitungkan 

kapasitas fiskalnya maupun 

menjaga kesehatan BUMN. 

Namun di sisi lain, pemerintah 

tetap perlu memberikan empati 

pada masyarakat khususnya 

golongan masyarakat yang masih 

kurang beruntung. Dengan 

demikian, Pemerintah tetap 

dapat mewujudkan pertumbuhan 

ekonomi yang inklusif, yang dapat 

menurunkan kemiskinan maupun 

mengurangi kesenjangan, dan pada 

akhirnya mewujudkan masyarakat 

yang adil, makmur, dan sejahtera
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K
ebijakan di bidang 

pendidikan menjadi 

salah satu faktor kunci 

bagi negara berkembang 

untuk beranjak menjadi negara 

maju. Pendidikan akan menentukan 

kualitas sumber daya manusia 

suatu negara yang pada akhirnya 

akan menentukan produktivitas 

dan kesejahteraan ekonomi. 

Namun, rendahnya investasi pada 

modal sumber daya manusia juga 

menjadi salah permasalahan bagi 

kebanyakan negara berkembang. 

Investasi pada sumber daya 

manusia menjadi salah satu 

komplemen bagi investasi fisik 

untuk memacu pertumbuhan 

ekonomi. Akses yang merata 

terhadap pendidikan adalah salah 

satu langkah awal dari investasi 

pada modal sumber daya manusia.

Selain itu, negara berkembang 

juga identik dengan problem 

kemiskinan dan ketimpangan 

pendapatan. Perbedaan kelas 

ekonomi menyebabkan adanya 

perbedaan kemudahan akses 

terhadap pendidikan, yang 

merupakan bekal bagi masa depan 

seseorang. Probabilitas bagi mereka 

yang tinggal di keluarga mapan 

untuk mengenyam pendidikan lebih 

lama akan lebih panjang dari pada 

mereka yang tinggal di keluarga 

yang miskin. Lebih lanjut, mereka 

yang mampu secara ekonomi 

juga memiliki kecukupan harta 

yang dapat diwariskan kepada 

generasi selanjutnya sehingga akan 

berkontribusi pula pada melebarnya 

kesenjangan di masa yang akan 

datang.

Kajian singkat ini ditujukan untuk 

mengulas bagaimana pentingya 

kebijakan pemerintah khususnya 

kebijakan fiskal terkait dengan 

modal sumber daya manusia di 

Indonesia. Salah satu terobosan 

besar yang pernah dilakukan di 

Indonesia adalah pembangunan 

sekolah dasar berdasarkan Inpres 

no 10 Tahun 1973 tentang Program 

Bantuan Pembangunan Gedung SD 

atau yang sering disebut dengan 

program SD Inpres. Selanjutnya 

pada awal dekade 2000, dilakukan 

amandemen ke IV Undang-undang 

Dasar 1945 dimana salah satu 

amanatnya adalah pengalokasian 

20% dari APBN serta APBD 

untuk memenuhi kebutuhan 

penyelenggaraaan pendidikan 

nasional.

Perluasan akses pendidikan 

terhadap masyarakat 

berpenghasilan rendah 

menjadi salah satu kunci untuk 

memutus rantai kemiskinan dan 

membebaskan mereka dari jebakan 

kemiskinan. Akses terhadap 

pendidikan telah menjadi perhatian 

pemerintah sejak lama. Salah satu 

kebijakan di bidang pendidikan 

yang dinilai sukses adalah 

pembangunan Sekolah Dasar Inpres 

pada dekade 1970-an. Harga minyak 

dunia yang melambung tinggi pada 

waktu itu memberikan windfall 

revenue yang cukup signifikan bagi 

negara. Salah satu keputusan tepat 

dan bijak untuk menginvestasikan 

sebagian pendapatan tersebut pada 

investasi sumber daya manusia. 

Sebanyak 61.000 SD Inpres 

dibangun mulai tahun 1973 

sampai dengan 1979 dengan 

biaya yang setara dengan 2% dari 

PDB Indonesia pada tahun 1973. 

Pembangunan tersebut dinilai 

sebagai salah satu perubahan 

radikal di bidang pendidikan pada 

masa itu. Gambar 1 menunjukkan 

bagaimana kebijakan tersebut 

berperan serta dalam meningkatkan 

angka partisipasi sekolah dasar 

dalam kurun waktu 1970 sampai 

dengan 1980. Angka partisipasi 

pada anak usia sekolah dasar 

Grafik 1, Angka Partisipasi Sekolah 1961-2014

Sumber: BPS (2015, diolah)
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angka partisipasi untuk golongan 

usia tersebut masih di bawah 80%. 

Namun, sejak pemenuhan anggaran 

pendidikan sebesar 20% dari belanja 

pemerintah, terlihat pertumbuhan 

cukup signifikan dalam angka 

partisipasi anak usia SMA di 

pedesaan dari 48,7% pada tahun 

2010 menjadi 65,4% pada tahun 

2014. Diharapkan angka partisipasi 

tersebut terus meningkat dengan 

peningkatan anggaran pendidikan 

setiap tahunnya.

Selain kuantitas, dalam hal ini 

angka partisipasi sekolah, hal 

lain yang perlu diperhatikan 

adalah terkait dengan kualitas 

dari pendidikan di Indonesia saat 

ini. Salah satu tolok ukur yang 

dapat digunakan untuk menilai 

kualitas pendidikan adalah nilai 

dari Program for International 

Student Assessment atau yang sering 

disebut dengan PISA Score. Apabila 

dibandingkan dengan negara 

lainnya di kawasan Asia Tenggara, 

PISA Score Indonesia paling rendah 

(Grafik 2). Data tersebut juga 

menunjukkan bahwa Vietnam 

menjadi salah satu kompetitor 

yang harus diperhitungkan di 

kawasan Asia Tenggara, mengingat 

nilai rata-rata siswa di negara 

tersebut jauh lebih tinggi apabila 

dibandingkan negara lainnya.  Hal 

tersebut menunjukkan bahwa 

kualitas dari pembangunan sumber 

daya manusia mutlak untuk 

diperhatikan. Bonus demografi yang 

dimiliki oleh Indonesia selayaknya 

diiringi pula dengan perbaikan 

kualitas sumber daya manusia agar 

Indonesia dapat bersaing dengan 

negara lainnya di dalam pesatnya 

difusi teknologi dan informasi. 

Salah satu strategi untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan 

meningkat cukup tajam dari 73%  

menjadi 91% untuk perkotaan, 

sementara itu untuk pedesaan 

terjadi pula kenaikan cukup 

signifikan dari 57,4 % menjadi 

81,4%. 

Lebih lanjut, Duflo (2000) 

menunjukkan bahwa peningkatan 

akses pendidikan dasar tersebut 

juga berpengaruh terhadap labor 

market outcome, dalam hal ini 

besarnya penghasilan, terhadap 

cohort yang terpengaruh oleh 

kebijakan tersebut. Setiap sekolah 

yang dibangun untuk setiap 100 

anak akan meningkatkan rata-rata 

lama sekolah sebanyak 0.12 tahun 

dan rata-rata pendapatan sebesar 

1.5%. Di sisi lain, meningkatnya 

rata-rata lama sekolah secara 

tidak langsung akan berpengaruh 

kepada kualitas sumber daya 

manusia dan produktivitas tenaga 

kerja dan tentunya pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi pada 

masa berkembangnya industri 

manufaktur di Indonesia juga tidak 

terlepas dari kualitas sumber daya 

manusia. 

Terobosan kedua terkait kebijakan 

di bidang pendidikan adalah mulai 

dialokasikannya seperlima anggaran 

belanja pemerintah untuk fungsi 

pendidikan. Aturan sebenarnya 

tersebut mulai ditetapkan pada 

awal periode reformasi, namun 20% 

anggaran pendidikan baru dapat 

dipenuhi pemerintah pada tahun 

2009. Salah satu program yang 

diimplementasikan pada periode 

tersebut adalah Bantuan Siswa 

Miskin yang dilanjutkan dengan 

Program Indonesia Pintar. Setelah 

diberlakukannya kebijakan tersebut, 

pertumbuhan angka partisipasi 

sekolah untuk anak usia SD dan 

SMP tidak mengalami percepatan 

pertumbuhan yang berarti 

karena partisipasi di golongan 

usia tersebut sudah cukup tinggi 

(di atas 90%). Yang perlu untuk 

menjadi perhatian adalah angka 

partisipasi untuk anak usia SMA 

dimana sampai dengan tahun 2014 

Grafik 2, Rata-rata PISA Score 2015

Sumber: OECD (2016, diolah)
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adalah melalui peningkatan 

mutu guru. Kualitas guru akan 

menentukan seberapa bagus 

capaian dari kebijakan di bidang 

pendidikan. Salah satu indikator 

capaian dari kebijakan pendidikan 

adalah rata-rata nilai siswa dimana 

kualitas guru menjadi salah satu 

faktor penentu seberapa baik rata-

rata nilai siswa. Program sertifikasi 

guru adalah satu upaya yang 

dilakukan untuk meningkatkan 

kualitas dari para tenaga pendidik. 

Grafik 3 menunjukkan adanya 

korelasi positif antara kualitas 

guru dengan rata-rata nilai ujian 

siswa per provinsi di Indonesia. 

Kualitas guru dalam hal ini diukur 

melalui persentase guru yang telah 

memperoleh sertifikasi. Namun, 

satu hal yang menjadi catatan 

adalah relatif rendahnya nilai 

rata-rata UAN di Indonesia dimana 

nilai rata-rata UAN Matematika IPA 

adalah 44,21. Selain itu, nampaknya 

masih terdapat disparitas kualitas 

pendidikan maupun kualitas tenaga 

pengajar antara kawasan Indonesia 

bagian barat dengan kawasan 

Indonesia bagian timur. 

Sebagai upaya untuk terus 

meningkatkan kualitas pendidikan, 

program sertifikasi guru menjadi 

salah satu perhatian utama 

pemerintah pada masa yang akan 

datang. Hal tersebut tercermin dari 

meningkatnya anggaran tunjangan 

profesi guru dalam lima tahun 

terakhir dari 43,06 triliun pada 

tahun 2013 menjadi 58,29 triliun 

pada tahun 2018 seriring dengan 

meningkatnya jumlah guru yang 

mendapatkan sertifikasi.

Grafik 3. Korelasi Antara Sertifikasi Guru dengan Rata-rata Nilai UAN Matematika 
SMA

Sumber: Kemendikbud (2017, diolah)

Grafik 4, Rasio Belanja Pendidikan Pemerintah terhadap Total Belanja dan PDB

Sumber: World Development Indicator (2017, diolah)
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Lalu bagaimanakah dengan besaran 

alokasi anggaran sebesar 20% 

dari belanja pemerintah pusat? 

Salah satu concern yang seringkali 

muncul adalah mandatory spending 

untuk pendidikan terlampau besar 

yang berdampak pada semakin 

terbatasnya ruang fiskal. Untuk 

menjawab hal tersebut, maka perlu 

dibandingkan besaran pengeluaran 

pemerintah untuk fungsi 

pendidikan apabila dibandingkan 

dengan negara lain (Grafik 4). 

Apabila dibandingkan dengan 

negara lainnya di kawasan Asia 

Tenggara (Thailand dan Malaysia) 

alokasi anggaran untuk pendidikan 

di Indonesia masih berada di bawah 

negara lainnya. Alokasi anggaran 

pendidikan di negara lain sudah 

mencapai angka 4 sampai dengan 

5 persen dari PDB, sedangkan 

Indonesia baru mencapai angka 

3% dari PDB. Dengan demikian, 

nilai alokasi anggaran pendidikan 

sebesar 20% dari APBN saat ini 

dapat dikatakan masih relevan. 

Namun, sekali lagi yang perlu 

untuk diperhatikan adalah kualitas 

capaian dari penggunaan anggaran 

tersebut

Simpulan dan Saran

Pemerintah telah mengalokasikan 

seperlima belanja pemerintah 

untuk fungsi pendidikan sejak 

tahun 2009. Terus meningkatnya 

angka partisipasi sekolah 

menjadi salah satu indikator 

keberhasilan kebijakan tersebut 

dalam meningkatkan akses 

pendidikan. Namun, di sisi lain 

terdapat beberapa hal yang perlu 

diperhatikan, yaitu terkait kualitas 

penggunaan anggaran tersebut. 

Kualitas anggaran pendidikan akan 

menentukan seberapa berkualitas 

investasi modal sumber daya 

manusia di Indonesia. Rata-rata 

PISA Score Indonesia yang lebih 

rendah dari beberapa negara lain 

di kawasan Asia Tenggara menjadi 

salah satu indikator pentingnya 

peningkatan kualitas pendidikan 

agar Indonesia tetap mampu 

memiliki daya saing dengan 

negara lain di tengah pesatnya 

perkembangan teknologi informasi.

Perbaikan kualitas tenaga pengajar 

adalah salah satu hal yang perlu 

diperhatikan. Adanya korelasi 

positif antara nilai ujian dengan 

kualitas pengajar menunjukkan 

bahwa program sertifikasi guru 

dapat menjadi salah satu usaha 

untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan. Selanjutnya, apabila 

dibandingkan dengan negara 

berkembang lainnya rasio belanja 

pendidikan Indonesia terhadap 

PDB masih lebih rendah, meskipun 

pemerintah telah memenuhi 

minimum alokasi anggaran 

pendidikan sebesar 20% dari belanja 

pemerintah. Yang perlu menjadi 

perhatian adalah bagaimana agar 

anggaran dapat digunakan dengan 

optimal untuk memperbaiki kualitas 

pendidikan.
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tenaga pengajar 
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hal yang perlu 
diperhatikan. Adanya 
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kualitas pengajar 
menunjukkan bahwa 
program sertifikasi 
guru dapat menjadi 
salah satu usaha untuk 
meningkatkan kualitas 
pendidikan

‘‘



WARTA FISKAL | EDISI  #5/2018
30

ANALISIS

 ______________________________________________________________________________________________________
                                                        *)  Kasubid Transfer ke Daerah BKF, Kementerian Keuangan
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Harapan Baru untuk Peningkatan 
Kesejahteraan dan Pembangunan 
di Perkotaan
|| Agung Kurniawan Purnomo Putro*)
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S
ejak tahun 2015, Dana Desa dialokasikan dalam 

APBN dan menjadi salah satu primadona dalam 

upaya percepatan pembangunan di desa sebagai 

manifestasi Nawacita ketiga tentang membangun 

Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa. Memenuhi amanah Undang-undang 

Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa yang 

dialokasikan dalam APBN terus meningkat dalam 

periode tahun 2015-2019. Dana Desa tahun 2019 

dialokasikan sebesar Rp70,0 triliun, meningkat 

dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp60,0 

triliun. Formula distribusi Dana Desa ke seluruh 

desa melalui pemerintah kabupaten/kota dan 

mekanisme penyalurannya ditetapkan dengan 

Peraturan Menteri Keuangan. Prioritas penggunaan 

Dana Desa setiap tahun ditetapkan melalui 
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Peraturan Menteri Desa dan 

Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi. 

Terlepas dari berbagai 

permasalahan yang terjadi dalam 

pelaksanaan kebijakan Dana 

Desa, program Dana Desa telah 

menghasilkan output pembangunan 

desa terutama dalam penyediaan 

sarana dan prasarana pelayanan 

dasar publik desa dan memberikan 

manfaat bagi masyarakat desa. 

Keberhasilan program Dana 

Desa tersebut telah mendorong 

Asosiasi Pemerintahan Kota 

Seluruh Indonesia (APKSI) untuk 

menyuarakan kepada Pemerintah 

agar dapat memberikan perhatian 

juga pada daerah perkotaan. 

Permasalahan perkotaan yang 

sangat kompleks antara lain sanitasi 

buruk, wilayah kumuh, sampah, 

banjir, kemacetan, tingginya 

kriminalitas, dan persoalan 

lainnya memerlukan penanganan 

yang serius. Berbagai upaya 

telah dilakukan untuk mengatasi 

permasalahan perkotaan, namun 

belum dapat diselesaikan dengan 

baik. Banyak faktor yang menjadi 

tantangan dalam penanganan 

masalah perkotaaan antara 

lain masih tingginya tingkat 

kesenjangan, kemiskinan, dan 

urbanisasi di daerah perkotaan, 

tingkat partisipasi dan kesadaran 

penduduk perkotaan yang 

masih rendah, serta tata kelola 

pemerintahan di daerah yang belum 

optimal (Darwanto, 2007).

Sejalan dengan urgensi 

permasalahan yang terjadi di 

daerah perkotaan tersebut, 

tentu sangat diperlukan peran 

strategis Pemerintah dalam upaya 

menangani beberapa persoalan 

mendasar di daerah perkotaan 

baik dari aspek sosial, ekonomi, 

lingkungan, dan lainnya. Salah satu 

peran strategis Pemerintah tersebut 

yaitu memberikan dukungan 

pendanaan yang terkait dengan 

daerah perkotaan baik melalui 

APBN maupun APBD sebagai upaya 

untuk menanggulangi berbagai 

permasalahan yang kompleks di 

daerah perkotaan dan sekaligus 

untuk menunjang pelaksanaan 

pembangunan perkotaan secara 

berkelanjutan. Salah satu bentuk 

skema baru dukungan pendanaan 

dari APBN adalah melalui Dana 

Kelurahan yang kebijakannya akan 

diimplementasikan tahun 2019. 

Mekanisme Penganggaran dan 
Penyaluran Dana Kelurahan

Sebagai bentuk komitmen 

Pemerintah dalam rangka 

percepatan pembangunan dan 

peningkatan perekonomian 

di daerah, Pemerintah telah 

mengakomodasi usulan APKSI 

untuk memberikan perhatian 

juga pada daerah perkotaan 

dengan mengalokasikan dana 

kelurahan  dalam APBN 2019 

yang dianggarkan melalui DAU 

tambahan. Dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 73 tahun 

2005 tentang Kelurahan 

disebutkan bahwa salah satu 

sumber pendapatan kelurahan 

adalah dari bantuan pemerintah. 

Dana kelurahan dari APBN 

yang diberikan Pemerintah 

termasuk dalam kategori bantuan 

pemerintah sehingga mekanisme 

penganggarannya melalui 

penambahan DAU yang selanjutnya 

disebut dengan Bantuan Pendanaan 

Kelurahan. 

Terlepas dari berbagai 
permasalahan 
yang terjadi dalam 
pelaksanaan kebijakan 
Dana Desa, program 
Dana Desa telah 
menghasilkan output 
pembangunan desa 
terutama dalam 
penyediaan sarana dan 
prasarana pelayanan 
dasar publik desa dan 
memberikan manfaat 
bagi masyarakat desa
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Dana kelurahan ditujukan untuk 

memberikan dukungan kepada 

Pemerintah Daerah dalam 

penganggaran bagi kelurahan 

sesuai dengan PP nomor 17 Tahun 

2018 tentang Kecamatan tanpa 

mengurangi komitmen kebijakan 

pendanaan pemerintah daerah 

kepada kelurahan melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD). Sesuai dengan Pasal 

30 ayat (1) PP nomor 17 Tahun 

2018, dana kelurahan digunakan 

untuk kegiatan pembangunan 

sarana dan prasarana kelurahan 

serta pemberdayaan masyarakat 

di kelurahan. Secara lebih rinci, 

ketentuan penggunaan dana 

kelurahan akan diatur dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri 

(Permendagri). Sedangkan 

mekanisme penyaluran dana 

kelurahan melalui DAU tambahan 

akan diatur dalam Peraturan 

Menteri Keuangan (PMK).

Dana kelurahan yang dialokasikan 

dalam APBN 2019 melalui alokasi 

DAU Tambahan adalah sebesar 

Rp3,0 triliun untuk didistribusikan 

pada 8.212 kelurahan yang tersebar 

pada 410 wilayah Kabupaten/Kota. 

Alokasi DAU Tambahan dihitung 

berdasarkan 3 (tiga) kategori kinerja 

pelayanan dasar publik yaitu 

kategori baik, perlu ditingkatkan, 

dan sangat perlu ditingkatkan. 

Masing-masing kategori dihitung 

secara proporsional sesuai jumlah 

kelurahan pada Kabupaten/Kota 

dengan rincian sebagaimana (Tabel 

1).

Pengaturan dana kelurahan 

melalui DAU Tambahan juga telah 

diakomodasi dalam Rancangan UU 

APBN 2019 pasal 11 ayat (17) yang 

intinya menjelaskan bahwa Alokasi 

DAU tambahan untuk Kabupaten/

Kota diberikan berdasarkan 

hasil penilaian dalam rangka 

penghitungan Dana Insentif Daerah 

(DID) pada kategori pelayanan 

dasar publik. Dukungan pendanaan 

bagi kelurahan tidak mengurangi 

komitmen pendanaan Pemerintah 

Daerah kepada kelurahan melalui 

APBD.  

Refleksi Pelaksanaan 
Pembangunan Perkotaan

Status kelurahan di Indonesia 

yang menjadi penyangga daerah 

perkotaan sudah selayaknya 

menjadi perhatian khusus bagi 

Pemerintah Daerah maupun 

Pemerintah Pusat untuk 

mendukung perencanaan 

pembangunan perkotaan (urban 

development planning). Adanya 

pusat-pusat pertumbuhan 

ekonomi di beberapa kota di 

Indonesia dapat menjadi barometer 

dalam upaya mendorong dan 

mengembangkan pertumbuhan 

ekonomi baru di beberapa daerah. 

Terdapat dua faktor utama yang 

berpengaruh terhadap percepatan 

pembangunan perkotaan yaitu 

faktor kependudukan dan 

faktor kegiatan/aktivitas sosial 

ekonomi perkotaan (Azikin, 2017). 

Peningkatan jumlah penduduk 

perkotaan akan mendorong 

peningkatan kebutuhan akan 

kebutuhan perumahan, fasilitas dan 

utilitas kota, transportasi dan lalu 

lintas, akses kesehatan, komunikasi 

Tabel 1. Kategori dan Alokasi Dana Kelurahan tahun 2019

Sumber: Kementerian Keuangan

 
Tabel 2 Persentase Penduduk Miskin Perkotaan, 2014-2017

Wilayah 2014 2015 2016 2017

Sumatera 9,33 9,40 8,98 8,69

Jawa 8,39 8,19 7,79 7,32

Bali dan Nusa Tenggara 11,40 10,78 10,42 9,93

Kalimantan 4,47 4,67 4,25 4,70

Sulawesi 7,28 7,44 6,81 6,95

Maluku dan Papua 5,23 4,93 5,38 5,00

INDONESIA 8,16 8,22 7,73 7,26

     Sumber: BPS, diolah
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dan hubungan fungsional antar 

kota tersebut dengan kota-kota 

serta daerah lainnya. Sehingga 

permasalahannya adalah bagaimana 

pemerintah kota dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat tersebut.

Di sisi lain, terdapat beberapa 

persoalan mendasar menjadi 

hambatan dan tantangan bagi 

pembangunan perkotaan, yaitu:

1. Kemiskinan telah lama menjadi 

masalah sosial di daerah 

perkotaan yang disebabkan 

antara lain karena masih 

minimnya lapangan pekerjaan 

dan kesempatan bekerja 

serta adanya kesenjangan 

di masyarakat. Oleh sebab 

itu, masih banyak penduduk 

miskin di perkotaan yang 

mempunyai keterbatasan dalam 

mendapatkan akses pelayanan 

dasar publik terutama di bidang 

pendidikan dan kesehatan. 

Tingkat kemiskinan di daerah 

perkotaan secara rata-rata 

nasional cenderung menurun 

dari tahun 2014 sebesar 8,16 

persen menjadi 7,26 persen 

di tahun 2017. Dalam kurun 

waktu 2014-2017, wilayah Bali 

dan Nusa Tenggara memiliki 

tingkat kemiskinan perkotaan 

tertinggi di Indonesia dengan 

persentase tingkat kemiskinan 

perkotaan tertinggi berada di 

Provinsi Nusa Tenggara Barat 

dan Nusa Tenggara Timur 

(Tabel 2). Dengan menurunnya 

tingkat kemiskinan di perkotaan 

tersebut tidak serta merta dapat 

mengatasi berbagai persoalan 

sosial yang terjadi, namun hal 

utama yang perlu dipikirkan 

adalah bagaimana upaya untuk 

menanggulangi kemiskinan 

dari berbagai dimensi strategi 

kebijakan.  

2. Tingkat kesenjangan di 

perkotaan yang masih 

cukup tinggi sehingga dapat 

menyebabkan persoalan 

sosial di masyarakat seperti 

tingkat kemiskinan dan angka 

kriminalitas di perkotaan yang 

relatif bertambah. Tingkat 

kesenjangan di perkotaan 

yang tinggi tersebut dapat 

ditunjukkan melalui rasio gini 

perkotaan pada kurun waktu 

tahun 2014 hingga tahun 

2017 yang angka indeksnya 

berada di atas 0,40 (kategori 

tinggi). Tabel 3 di bawah ini 

menjelaskan dalam kurun 

waktu 2014 – 2017, Pulau Jawa 

dan Pulau Sulawesi memiliki 

kesenjangan yang tinggi jika 

dibandingkan dengan pulau/

wilayah lain. Kondisi demikian 

mengindikasikan bahwa faktor 

kesenjangan perkotaan di 

Indonesia secara umum menjadi 

persoalan sangat serius untuk 

segera ditindaklanjuti oleh 

Pemerintah agar pelaksanaan 

pembangunan di daerah 

khususnya wilayah perkotaan 

dapat berjalan sesuai dengan 

koridor arah pembangunan 

nasional.    

3. Permasalahan urbanisasi 

dapat menjadi hambatan 

dalam pelaksanaan 

pembangunan perkotaan 

karena dapat menyebabkan 

ketidakseimbangan antara 

bertambahnya jumlah 

penduduk kota dengan 

keterbatasan ketersediaan 

tempat tinggal sehingga dapat 

menjadi pemicu masalah 

sosial di perkotaan seperti 

kriminalitas, kemacetan, 

lingkungan kumuh dan lainnya. 

Persoalan urbanisasi ini dapat 

diibaratkan sebagai persoalan 

dualisme antara perkotaan 

dan perdesaan, karena 

urbanisasi mempunyai dampak 

negatif dalam pelaksanaan 

pembangunan di daerah baik 

perkotaan maupun perdesaaan. 

Tabel 3 Rasio Gini Perkotaan, 2014-2017

Wilayah 2014 2015 2016 2017

Sumatera 0,372 0,353 0,364 0,350

Jawa 0,427 0,419 0,408 0,410

Bali & Nusa Tenggara 0,424 0,361 0,377 0,388

Kalimantan 0,378 0,343 0,342 0,339

Sulawesi 0,431 0,390 0,401 0,400

Maluku dan Papua 0,359 0,335 0,335 0,324

INDONESIA 0,433 0,419 0,409 0,404
 Sumber: BPS, diolah
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Apabila dilihat dari persentase 

penduduk daerah perkotaan 

siklus lima tahunan pada Grafik 1 

dapat digambarkan bahwa secara 

persentase penduduk perkotaan 

pada tahun 2010 sebesar 49,8 

persen dan meningkat menjadi 

53,3 persen di tahun 2015, lalu 

diproyeksikan meningkat menjadi 

56,7 persen di tahun 2020 dan 60,0 

persen di tahun 2025. 

Peningkatan jumlah penduduk di 

perkotaan menunjukkan bahwa 

kota masih menjadi wilayah yang 

sangat menarik bagi sebagian besar 

penduduk di Indonesia. Sementara, 

kondisi desa yang masih memiliki 

keterbatasan dalam menyediakan 

lapangan kerja dan keterbatasan 

sarana dan prasarana menjadikan 

masyarakat desa lebih tertarik 

untuk pindah ke kota (Jafar, 

2015). Gambaran tersebut dapat 

menunjukkan bahwa bertambahnya 

jumlah penduduk perkotaan 

dapat dipengaruhi oleh beberapa 

hal salah satunya meningkatnya 

perpindahan penduduk dari desa ke 

kota (urbanisasi). 

Tantangan Implementasi Dana 
Kelurahan

Belajar dari pelaksanaan kebijakan 

Dana Desa, implementasi kebijakan 

dana kelurahan juga berpotensi 

mengalami kendala/permasalahan/

tantangan serupa dalam proses 

transisinya. Dalam waktu yang 

relatif singkat sejak ditetapkan 

kebijakan dengan implementasinya, 

Pemerintah perlu mempersiapkan 

kebijakan dana kelurahan dengan 

lebih baik dan komprehensif agar 

dana kelurahan di tahun 2019 

dapat terlaksana dengan baik. 

Dalam menghadapi dinamika 

permasalahan di perkotaan 

terutama di tingkat kelurahan, 

dimungkinkan ada beberapa 

tantangan yang akan ditemui 

dalam rangka implementasi dana 

kelurahan di tahun 2019 antara 

lain yaitu:

1. Aspek Regulasi 

Pemerintah perlu segera 

mengeluarkan peraturan 

setingkat Menteri sebagai 

regulasi turunan dari 

Rancangan UU APBN 2019 

dan PP nomor 17 tahun 

2018 dalam mengakomodasi 

implementasi kebijakan dana 

kelurahan terutama dalam hal: 

(a) mekanisme pengalokasian 

dan penganggaran dana 

kelurahan melalui PMK; serta 

(b) mekanisme penggunaan, 

pemantauan, dan pengawasan 

dana kelurahan melalui 

Permendagri. Dengan adanya 

keterbatasan waktu tersebut, 

kesinambungan dan sinergitas 

kedua peraturan menteri 

tersebut sangat dibutuhkan 

dalam mengakomodasi semua 

hal yang berhubungan dengan 

implementasi dana kelurahan 

ke depan, sehingga dapat 

meminimalkan persoalan yang 

muncul dari faktor regulasi di 

kemudian hari.

2. Aspek Aparatur Pemerintah dan 

Pengelolaan

Aparatur pemerintah dari 

berbagai tingkatan yang 

dimulai dari Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah Kabupaten/

Kota, Kecamatan, Kelurahan, 

hingga tingkat RT/RW perlu 

dipersiapkan dengan matang, 

terorganisir, dan terkonsolidasi. 

Langkah ini sangat diperlukan 

karena masing-masing level 

pemerintahan tersebut 

diwajibkan mengetahui 

dan mampu menjalankan 

tugas, fungsi, dan SOP dari 

implementasi dana kelurahan.

Dari segi pengelolaan, kapasitas 

SDM khususnya di tingkat 

kelurahan dan kecamatan 

selama ini belum sepenuhnya 

dapat diukur dalam mengelola 

dana yang cukup besar. Tata 

kelola pemerintahan di level 

kelurahan dan kecamatan 

apakah sudah dikelola secara 

baik dan profesional dalam 

rangka pengelolaan dana 

kelurahan tersebut.

Selain pada aspek kapasitas 

SDM, tantangan terhadap 

pengelolaan dana kelurahan 

yang perlu mendapatkan 

perhatian adalah bagaimana 

melakukan penguatan 

pada aspek perencanaan, 

Grafik 1 Persentase Penduduk Perkotaan, 2010 - 2025

Sumber: BPS
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pelaksanaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban dana 

kelurahan. Perencanaan 

dan pelaksanaan yang dapat 

mengakomodir kebutuhan 

masyarakat merupakan salah 

satu unsur penting tercapainya 

tujuan pengalokasian dana 

kelurahan. Sedangkan pelaporan 

dan pertanggungjawaban 

merupakan bentuk akuntabilitas 

dari pelaksanaan kebijakan dana 

kelurahan.      

3. Aspek Penggunaan 

Amanah dari Rancangan UU 

APBN 2019 dan PP nomor 17 

tahun 2018 telah menjelaskan 

bahwa penggunaan dana 

kelurahan akan difokuskan 

pada pembangunan sarana 

dan prasarana kelurahan serta 

pemberdayaan masyarakat di 

kelurahan. Namun, Pemerintah 

perlu melihat secara lebih 

jeli dalam hal penggunaan 

dana kelurahan tersebut. 

Apakah penggunaan dana 

kelurahan hanya sebatas pada 

pembangunan sarana prasarana 

kelurahan dan pemberdayaan 

masyarakat saja atau bisa 

dimanfaatkan pada hal penting 

lainnya sesuai kebutuhan 

dan karakteristik kelurahan. 

Mengingat bahwa karakteristik 

DAU sebagian besar digunakan 

untuk belanja pegawai, maka 

dana kelurahan dianggarkan 

melalui DAU Tambahan agar 

dapat dipastikan penggunaannya 

untuk pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat di 

kelurahan yang diatur melalui 

regulasi. Apabila tidak ada 

ketentuan penggunaan dana 

kelurahan secara lebih jelas dan 

rinci pada Permendagri, maka 

dapat membuka peluang bagi 

Pemda untuk ikut campur dalam 

penggunaan dana kelurahan 

tersebut. Padahal semestinya, 

penggunaan dana kelurahan 

tersebut akan lebih baik 

disesuaikan dengan kebutuhan 

kelurahan melalui forum 

musyawarah masyarakat di 

tingkat kelurahan/kecamatan. 

4. Aspek Pemantauan dan 

Pengawasan

Berkaca pada implementasi Dana 

Desa di awal pelaksanaannya 

yang dari segi pemantauan 

dan pengawasan masih lemah, 

karena stakeholder terkait 

belum terkoordinir dengan 

baik dan terkesan berjalan 

sendiri-sendiri sehingga 

dana desa banyak digunakan 

tidak sesuai kebutuhan desa, 

menimbulkan moral hazard, 

sehingga berimplikasi pada tata 

kelola dana yang belum optimal. 

Beberapa faktor tersebut patut 

dijadikan suatu rujukan dalam 

menerapkan aspek pemantauan 

dan pengawasan dalam 

implementasi dana kelurahan. 

Selain itu, tantangan yang 

dapat dihadapi pada aspek 

pemantauan dan pengawasan 

adalah bagaimana pelaksanaan 

koordinasi, konsolidasi dan 

sinergi antar stakeholder 

agar kegiatan monitoring 

dan evaluasi dana kelurahan 

dapat berjalan secara baik dan 

terorganisir. Hal ini sangat 

membutuhkan komitmen 

yang kuat dari masing-masing 

stakeholder yang terlibat.        

Strategi Kebijakan Implementasi 
Bantuan Pendanaan Kelurahan

Sejalan dengan beberapa 

tantangan yang akan dihadapi 

dalam implementasi kebijakan 

Dana Kelurahan pada tahun 2019, 

Pemerintah perlu mempersiapkan 

beberapa strategi kebijakan yang 

dapat mendukung implementasi 

kebijakan Dana Kelurahan, 

sehingga diharapkan pengelolaan 

dana kelurahan ke depan dapat 

dilaksanakan dengan baik, 

didukung oleh pelaksanaan 

good governance yang mantap di 

setiap level pemerintahan, serta 

dapat bermanfaat optimal dalam 

penyediaan pelayanan dasar publik 

di kelurahan pada khususnya 

dan di perkotaan pada umumnya. 

Beberapa strategi kebijakan 

yang dapat dipersiapkan dalam 

implementasi dana kelurahan 

antara lain:

1. Perlunya penguatan regulasi 

di tingkat daerah dalam 

mengakomodasi pengelolaan 

dana kelurahan secara efektif 

dan efisien baik dari segi 

penyaluran, penggunaan, 

pemantauan, pengawasan, 

hingga evaluasi.

2. Perlunya penguatan SDM 

aparatur pemerintahan 

terutama di tingkat kecamatan 

dan kelurahan. Peran Pemda 

dapat dioptimalkan untuk 

melakukan kegiatan bimbingan 

teknis dana kelurahan 

kepada pihak-pihak terkait 

di tingkat kecamatan dan 

kelurahan maupun melakukan 

sosialisasi dana kelurahan 

kepada masyarakat di tingkat 

kelurahan.
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3. Penggunaan dana kelurahan 

perlu lebih diperjelas dan tegas 

di dalam Permendagri agar 

pengalokasian dana kelurahan 

untuk pembangunan sarana 

dan prasarana kelurahan serta 

pemberdayaan masyarakat 

dapat dilaksanakan sesuai 

dengan kebutuhan di tingkat 

kelurahan. Upaya yang perlu 

dilakukan yaitu dengan 

mendorong pemanfaatan dana 

kelurahan untuk memperbaiki 

standar pelayanan dan kualitas 

hidup masyarakat serta 

diharapkan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan 

mendorong perekonomian di 

tingkat kelurahan khususnya 

dan daerah perkotaan pada 

umumnya. 

4. Memperkuat pemantauan, 

pengawasan, dan pengelolaan 

dana kelurahan melalui 

koordinasi, konsolidasi, 

dan sinergitas kebijakan 

implementasi dana kelurahan 

antar stakeholder terkait 

(Pemerintah Pusat, Pemda, 

Kecamatan, Kelurahan, dan 

Masyarakat).

5. Mengupayakan sinkronisasi 

pemanfaatan dana kelurahan 

dengan program/kegiatan 

terkait penyediaan pelayanan 

dasar pendidikan, kesehatan, 

dan infrastruktur yang telah 

ada di daerah terutama 

di tingkat kelurahan agar 

penggunaan dana kelurahan 

tidak tumpang tindih dengan 

program-program tersebut.     

Dana Kelurahan dapat menjadi 

sebuah harapan baru bagi 

Pemda maupun masyarakat 

perkotaan dalam menanggulangi 

permasalahan fundamental 

yang terjadi di daerah perkotaan 

seperti kesenjangan ekonomi, 

pengangguran, dan kemiskinan. 

Sejalan dengan hal tersebut, 

implementasi kebijakan Dana 

Kelurahan diharapkan mampu 

memberikan multiplier effect 

terhadap perbaikan kualitas 

penyediaan layanan dasar, 

peningkatan kesejahteraan 

masyarakat, perluasan lapangan 

kerja, serta mampu mendorong 

peningkatan perekonomian di 

daerah perkotaan. Oleh karena 

itu, Dana Kelurahan dapat 

menjadi salah satu faktor penting 

dalam menunjang pelaksanaan 

pembangunan perkotaan secara 

berkelanjutan.
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pertumbuhan ekonomi dibahas 

sebagai berikut. Konsekuensi 

dari penerapan rezim nilai tukar 

pada pertumbuhan ekonomi 

telah didekati oleh beberapa hasil 

kajian empiris. Hasil studi empiris 

mengenai hubungan antara rezim 

nilai tukar mata uang dengan 

pertumbuhan ekonomi dalam 

jangka panjang telah dilakukan 

pada tahun 1980-an. Studi klasik 

dari Baxter dan Stockman (1989) 

menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan volatilitas antara rezim 

nilai tukar tetap dan nilai tukar 

yang mengambang, namun belum 

mengidentifikasi adanya perbedaan 

dampak antara keduanya terhadap 

pertumbuhan ekonomi.

Mundell (1995) menyimpulkan 

bahwa peningkatan tertinggi dalam 

pendapatan riil per kapita terjadi 

selama berlakunya rezim nilai 

tukar mata uang tetap. Moreno 

(2001) dalam studinya pada data 

panel negara-negara berkembang, 

mendukung gagasan mengenai 

pertumbuhan ekonomi yang lebih 

tinggi melalui penerapan sistem 

nilai tukar tetap. Gosh et al. (2002) 

yang menggunakan klasifikasi 

rezim nilai tukar mereka sendiri, 

menemukan sedikit keunggulan 

rezim nilai tukar tetap untuk 

merangsang pertumbuhan ekonomi, 

namun hasil penelitiannya 

tidak kuat. Hasil kajian tersebut 

menyimpulkan bahwa tidak 

terdapat korelasi yang kuat antara 

rezim nilai tukar yang diadopsi 

dengan pertumbuhan ekonomi.

Levy-Yeyati dan Sturzenegger 

(2005) yang menggunakan 

klasifikasi mereka sendiri, 

menemukan bahwa untuk negara-

negara non-industrialisasi rezim 

nilai tukar tetap tampaknya 

terhubung dengan penurunan dan 

sangat volatile-nya pertumbuhan 

ekonomi. Hussain, Mody, dan 

Rogoff (2005) dengan menggunakan 

klasifikasi Reinhart-Rogoff 

menemukan adanya hubungan 

yang positif antara rezim nilai tukar 

fleksibel dengan pertumbuhan 

ekonomi di negara-negara maju. 

Sementara itu, di kelompok negara-

negara yang sedang berkembang, 

mereka tidak mengidentifikasi 

adanya pengaruh apa pun. Bleaney 

dan Francisco (2007) mengkritisi 

hasil kajian tersebut dan 

mengidentifikasi adanya perbedaan 

yang jauh lebih besar dalam 

penerapan rezim nilai tukar tetap. 

Penyebabnya mungkin karena 

klasifikasi yang digunakan dalam 

penelitian mereka.

Aghion et al. (2006) membuktikan 

bahwa volatilitas nilai tukar riil 

memiliki dampak yang besar 

terhadap tingkat pertumbuhan 

produktivitas dalam jangka panjang, 

namun dampak tersebut tergantung 

pada perkembangan sektor 

keuangan dalam sampel negara-

negara yang digunakan dalam 

penelitiannya. Oleh karena itu, di 

negara-negara yang perkembangan 

sektor keuangannya rendah, 

fleksibilitas nilai tukar umumnya 

mengarah kepada turunnya tingkat 

pertumbuhan ekonomi. Sementara 

itu, di negara-negara yang sektor 

keuangannya maju tidak terdapat 

efek yang signifikan.

Setelah membahas beberapa 

hasil kajian empiris di atas, maka 

sekarang bagaimana halnya dengan 

T
erdapat beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi, 

termasuk diantaranya 

adalah perubahan nilai tukar 

rupiah dan Indonesian Crude-Oil 

Price (ICP). Perubahan yang terjadi 

pada kedua faktor tersebut dapat 

memberi dampak terhadap besaran 

pertumbuhan ekonomi. Perubahan 

nilai tukar rupiah merupakan salah 

satu muara dari persoalan ekonomi 

yang terjadi di sektor moneter, 

fiskal, dan riil. Upaya menstabilkan 

nilai tukar rupiah tidak akan 

memberi dampak yang positif 

jika tidak didukung oleh upaya 

pembenahan di seluruh aspek 

perekonomian nasional, baik dalam 

hal sistem, perangkat, maupun 

peraturan. 

Pembenahan secara selaras dan 

berkesinambungan pada sektor 

mikro dan kebijakan makro dalam 

menstabilkan nilai tukar rupiah 

merupakan langkah yang baik 

agar perekonomian Indonesia 

dapat berjalan pada koridor 

kesejahteraan masyarakat. Dengan 

memperhatikan permasalahan dan 

juga karakteristik perekonomian 

nasional, maka upaya menstabilkan 

nilai tukar rupiah menjadi penting 

agar kinerja perekonomian 

nasional dapat tumbuh secara 

signifikan. Sehubungan dengan hal 

tersebut maka menjadi menarik 

untuk mendiskusikan bagaimana 

hubungan perubahan nilai tukar 

rupiah terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 

Beberapa hasil kajian yang 

pernah dilakukan terkait dengan 

hubungan antara perubahan 

nilai tukar rupiah terhadap 
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Indonesia. Berikut ini akan dibahas 

mengenai sistem nilai tukar yang 

berlaku di Indonesia dan sekilas 

latar belakang penggunaan sistem 

nilai tukar tersebut. Selain itu juga 

akan dibahas mengenai bagaimana 

hubungan sistem nilai tukar yang 

digunakan dengan pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia.

Sistem Nilai Tukar di Indonesia

Sistem nilai tukar yang berlaku di 

Indonesia berdasarkan Gultom et 

al. (1998) adalah sistem nilai tukar 

mengambang bebas yang diterapkan 

sejak 14 Agustus 1997. Pergerakan 

nilai tukar rupiah selama masa 

floating tersebut mengalami 

perubahan atau fluktuasi yang 

cukup tinggi. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi perubahan 

tersebut bukan hanya faktor 

fundamental ekonomi, namun 

juga oleh faktor non ekonomis 

yang umumnya dimanfaatkan 

oleh para spekulan valuta asing. 

Pada awal pemberlakuan sistem 

nilai tukar mengambang bebas 

tersebut, beberapa faktor yang 

mengakibatkan gejolak nilai 

tukar rupiah berasal dari faktor 

makroekonomi, sedangkan efek 

menular (contagion effect) dari 

krisis nilai tukar baht Thailand 

merupakan pemicu saja. Gultom 

et al. (1998) juga menyampaikan 

beberapa faktor makroekonomi 

tersebut. Pertama adalah, besarnya 

ketergantungan pihak swasta 

terhadap sektor luar negeri, dimana 

pangsa utang luar negeri swasta 

meningkat dari sebesar 29 persen 

pada tahun 1993 menjadi sebesar 

57 persen pada akhir tahun 1997. 

Keadaan tersebut diperburuk 

dengan penggunaan dana yang 

diinvestasikan pada sektor usaha 

yang bersifat konsumtif, seperti 

properti dan sektor usaha lainnya 

yang rendah tingkat efisiensinya. 

Di samping itu juga, dana tersebut 

tidak dilindung nilai (un-hedged). 

Faktor kedua adalah, pertumbuhan 

ekspor yang melambat akibat 

rendahnya efisiensi pada sektor 

dunia usaha. Dan faktor yang 

ketiga adalah, fragility di sektor 

keuangan, khususnya perbankan 

sebagai akibat dari pengelolaan 

usaha yang lemah dan kurang 

transparan serta pemberian kredit 

yang terkait dengan bank, sehingga 

meningkatkan non-performing loan 

dan resiko usaha bank. Hal-hal 

tersebut menyebabkan terjadinya 

capital outflow akibat kurangnya 

kepercayaan investor asing 

terhadap perekonomian Indonesia.

Kinerja Nilai Tukar Rupiah 
Nominal dan Riil

Pada periode tahun 2012 hingga 

2014, nilai tukar nominal (nilai 

yang digunakan pada saat menukar 

mata uang suatu negara dengan 

mata uang negara lain), seperti 

terlihat pada Gambar 1, mengalami 

depresiasi atau penurunan nilai. 

Akan tetapi penurunan nilai 

tersebut tidak memberi dampak 

yang signifikan terhadap kinerja 

ekspor. Adanya pelemahan 

global demand dan pada negara-

negara mitra dagang, memiliki 

dampak yang lebih besar terhadap 

performance ekspor. Pada periode 

tersebut, neraca perdagangan 

mengalami defisit.

Sedangkan pada periode tahun 

2015 hingga 2017, performance 

dari real effective exchange rate/

REER (Indikator yang digunakan 

untuk menjelaskan nilai mata 

uang suatu negara relatif terhadap 

beberapa mata uang negara lain 

yang telah disesuaikan dengan 

inflasi pada tahun tertentu. REER 

juga merupakan salah satu alat 

ukur untuk mengetahui daya saing 

suatu negara dari sisi harga dalam 

pertukaran dengan mitra dagang), 

yaitu menunjukkan kenaikan nilai 

atau apresiasi (kenaikan REER 

menggambarkan bahwa nilai ekspor 

lebih mahal dan nilai impor lebih 

murah, dan peningkatan tersebut 

menunjukkan berkurangnya daya 

saing perdagangan, begitu juga 

sebaliknya). Pada periode ini neraca 

perdagangan menunjukkan kinerja 

yang positif atau surplus, meskipun 

ekspansi ekspor baru terjadi pada 

tahun 2017. 

Gambar 1. Nilai Tukar Rupiah Nominal dan Real Effective Exchange Rate (REER)

 
Sumber: PKEM, BKF, Kementerian Keuangan.
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berkorelasi secara negatif dengan 

pertumbuhan impor, terutama 

impor untuk barang konsumsi 

yang korelasinya sangat kuat. 

Meskipun korelasinya relatif lemah, 

namun impor untuk bahan baku 

dan barang modal juga berkorelasi 

secara negatif terhadap depresiasi 

nilai tukar rupiah. Di sisi lain, 

depresiasi nilai tukar rupiah juga 

tidak berdampak positif bagi 

perbaikan kinerja ekspor maupun 

pertumbuhan ekonomi (PDB). 

Dengan korelasi yang positif dan 

relatif kuat antara pertumbuhan 

ekonomi (PDB) dengan impor dan 

ekspor, maka penurunan impor dan 

ekspor pada saat nilai tukar rupiah 

terdepresiasi akan berdampak 

signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi.

Harga Minyak dan Pertumbuhan 
Ekonomi

Teori pertumbuhan menjelaskan 

hubungan antara faktor produksi, 

yaitu tenaga kerja dan kapital 

dengan output atau hasil produksi. 

Output atau hasil produksi dari 

minyak mentah merupakan hasil 

dari kegiatan produksi di sektor 

minyak bumi dengan karakteristik 

penurunan produksi secara 

alamiah dengan berjalannya waktu. 

Untuk itu diperlukan investasi 

Meskipun nilai tukar rupiah 

memiliki kecenderungan melemah 

(terutama dengan mata uang 

negara mitra dagang), namun 

kinerja pertumbuhan ekspor ke 

negara-negara partner dagang tetap 

menunjukkan adanya kontraksi. 

Dari kondisi ini dapat dikatakan 

bahwa ekspor cenderung in-elastis 

terhadap perubahan nilai tukar. 

Dan di sisi lain, sejalan dengan 

kontraksi ekspor tersebut, terjadi 

pelemahan pertumbuhan ekonomi 

di negara-negara mitra dagang.

Pada sisi impor, depresiasi atau 

penurunan nilai tukar rupiah 

bergerak secara paralel dengan 

pelemahan impor. Selain itu juga, 

kinerja impor juga relatif bergerak 

secara paralel dengan kinerja 

ekspor. Dengan menggunakan data 

IO-2010, untuk komoditas yang 

memiliki rasio ekspor per output 

yang lebih tinggi ternyata juga 

memiliki import content yang relatif 

lebih tinggi juga. Import content 

yang lebih tinggi tersebut terutama 

terdapat pada komoditas yang 

termasuk dalam kelompok sektor 

manufaktur yang juga merupakan 

sektor dengan ekspor terbesar.

Berdasarkan pada hasil uji korelasi 

seperti yang ditampilkan pada 

tabel tabel 1, diperoleh penjelasan 

bahwa depresiasi nilai tukar rupiah 

yang baru untuk menekan laju 

penurunan produksi, dan dengan 

kemajuan teknologi investasi dapat 

meningkatkan volume dan juga 

mutu produksi. Kegiatan investasi 

memerlukan kapital dalam jumlah 

yang significant serta tingginya 

kualitas (knowledge) dari tenaga 

kerja yang digunakan dalam proses 

produksi minyak mentah.   

Di sisi lain, Indonesian Crude-Oil 

Price (ICP) yang juga merupakan 

salah satu indikator yang dapat 

digunakan untuk mengetahui 

kinerja kegiatan ekonomi sering 

juga dikaitkan dengan faktor 

energi dalam pertumbuhan. Hal 

ini mengingat peran energi sebagai 

salah satu input penting dalam 

proses produksi. Baik dalam skala 

mikro maupun makro, kebutuhan 

energi akan mempengaruhi 

kegiatan ekonomi. Crude oil atau 

minyak mentah memiliki peranan 

yang significant dalam pertumbuhan 

ekonomi suatu negara. Harga 

minyak mentah di pasar dunia akan 

menjadi salah satu ukuran dalam 

mengukur kinerja perekonomian, 

yang disebabkan oleh peran 

pentingnya dalam proses produksi. 

Pemerintah memberi perhatian 

yang ekstra terhadap setiap 

perubahan harga minyak mentah 

dunia mengingat pentingnya harga 

minyak mentah dunia terhadap 

kegiatan ekonomi di masyarakat. 

Di Indonesia harga minyak 

mentah dunia yang digunakan 

adalah ICP yang merupakan 

basis harga minyak mentah yang 

digunakan dalam penyusunan 

APBN (Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara), dimana 

ICP merupakan harga rata-rata 

minyak mentah Indonesia di pasar 

Tabel 1. Matriks Korelasi Nilai Tukar, Ekspor, Impor, dan PDB

 Nilai Tukar PDB

Impor -0.60 0.82

- Barang Konsumsi -0.91 0.74

- Bahan Baku -0.58 0.83

- Barang Modal -0.43 0.64

Ekspor -0.79 0.74

PDB -0.56 -
Sumber: BPS, Bloomberg, data diolah.
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dunia. Kondisi yang terjadi di 

pasar minyak dunia yang dapat 

mempengaruhi ICP adalah: faktor 

fundamental, yaitu faktor yang 

dipengaruhi oleh mekanisme 

penawaran, seperti produksi, stok, 

keadaan kilang, fasilitas pipa dan 

kebijakan produksi; dan faktor yang 

mempengaruhi permintaan, seperti 

pertumbuhan ekonomi, musim, 

dan ketersediaan teknologi sumber 

energi alternatif; serta faktor non 

fundamental, yaitu faktor-faktor 

lain di luar mekanisme penawaran 

dan permintaan, seperti reaksi 

pasar sebagai respon akibat gejolak 

politik, keamanan, dan spekulasi di 

pasar minyak dunia. 

Sejak tahun 1970an para ahli 

ekonomi melakukan assessment 

mengenai hubungan antara harga 

minyak dan kinerja ekonomi makro. 

Pada tahun 1980an di saat harga 

minyak mengalami penurunan, 

timbul perdebatan mengenai kaitan 

kenaikan harga minyak, penurunan 

harga minyak dan kinerja ekonomi 

makro. Kajian dari Olson (1988) dan 

Mork (1989) menemukan bahwa 

kenaikan harga minyak tidak 

memiliki opposite effect terhadap 

penurunan harga minyak. Lebih 

lanjut, Olson (1988) menyatakan 

bahwa secara potensial penurunan 

harga minyak memberi dampak 

negatif terhadap perekonomian 

yang disebabkan oleh structural 

adjustment costs. Sementara itu, 

Hooker (1996) menyatakan bahwa 

pada era post-OPEC, tidak terdapat 

hubungan yang linier antara harga 

minyak dan output.

Terkait dengan ICP, pergerakan 

ICP seiring dengan perkembangan 

harga minyak mentah acuan 

dunia, terutama minyak Brent. 

Dari periode Maret 2017 hingga 

Maret 2018, trend perkembangan 

ICP menunjukkan peningkatan, 

seiring dengan perkembangan 

harga minyak Brent, dimana harga 

minyak Brent diperkirakan berada 

pada kisaran US$62 di tahun 2018 

(PKEM, BKF). Faktor-faktor yang 

mendorong timbulnya kenaikan 

harga minyak mentah dunia 

adalah sentimen pemangkasan 

produksi OPEC di tahun 2018 

dan faktor cuaca dingin yang 

ekstrem di awal tahun yang ikut 

mendorong naiknya permintaan. 

Selain itu juga, konflik geopolitik 

diperkirakan masih berlangsung 

hingga tahun 2018. Akan tetapi 

terdapat beberapa faktor yang 

dapat menghambat kenaikan 

harga, yaitu adanya peningkatan 

cadangan shale oil, penggunaan 

energi alternatif, serta peningkatan 

produksi di Iran dan Rusia (PKEM, 

BKF). Seperti telah disampaikan 

sebelumnya bahwa pergerakan 

ICP seiring dengan perkembangan 

harga minyak mentah acuan dunia, 

terutama minyak Brent. Berikut 

ini ditampilkan dalam grafik pola 

pergerakan ICP dan harga minyak 

Brent.

Dengan menggunakan data Input 

Output tahun 2008 dan Sistem 

Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) atau 

Social Accounting Matrix (SAM) 

tahun 2008 yang diolah dengan 

model CGE Agefis, diperoleh 

hubungan antara perubahan 

ICP dengan pertumbuhan 

ekonomi. Dalam jangka pendek, 

terdapat hubungan yang paralel 

antara perubahan ICP dengan 

pertumbuhan ekonomi. Artinya, 

pada saat terjadi kenaikan 

ICP, maka hal tersebut akan 

berkontribusi positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi, demikian 

juga sebaliknya (ceteris paribus). 

Sementara itu dalam jangka 

panjang, hubungan keduanya 

adalah bertolak belakang atau 

negatif (ceteris paribus).  

Upaya yang Dapat Dilakukan

Perubahan nilai tukar rupiah 

sekiranya dapat direspon dengan 

baik agar berdampak positif 

terhadap perekonomian. Salah 

satu upaya yang dapat dilakukan 

adalah dengan bauran kebijakan 

moneter, fiskal, dan sektoral untuk 

menahan dan juga memperkuat 

nilai tukar rupiah. Selain itu juga 

perlu dilakukan upaya peningkatan 

ekspor untuk memperkuat nilai 

tukar rupiah. Diversifikasi dan 

inovasi produk ekspor perlu 

didorong dengan menciptakan 

iklim investasi yang kondusif serta 

dukungan pengembangan industri 

kreatif.

Pasar ekspor tradisional yang 

selama ini dijalani seyogyanya 

dikembangkan dengan mencari 

negara-negara baru yang 

berpotensi untuk menjadi negara 

tujuan ekspor. Optimalisasi kantor 

perwakilan di luar negeri mendesak 

untuk segera lebih diberdayakan, 

selain dengan melakukan promosi 

produk Indonesia di pasar luar 

negeri, juga menggali minat dan 

permintaan masyarakat di negara-

negara yang akan menjadi target 

pasar produk Indonesia.

Upaya lain yang dapat dilakukan 

adalah menahan laju impor, 

meskipun hal ini cukup berat 

karena faktor kebutuhan bahan 

baku dan barang modal yang masih 

harus diperoleh dari pasar luar 

negeri. Namun ketergantungan 

terhadap impor tetap harus 

dikurangi, selain dengan terus 
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memacu pengembangan industri 

produk pengganti impor, juga 

pengembangan kebijakan investasi 

bagi investasi untuk kepentingan 

publik, terutama yang mendorong 

alih teknologi dan penciptaan 

lapangan pekerjaan serta memiliki 

efek pengganda yang besar 

terhadap pengembangan ekonomi 

daerah. 

Terkait dengan fluktuasi harga 

minyak mentah, maka perlu 

mengoptimalkan penggunaan 

energi alternatif di dalam negeri 

agar dapat menjadi sumber energi 

yang potensial dalam mendukung 

proses produksi. Selain itu, perlu 

diberikan dukungan insentif serta 

iklim investasi yang kondusif untuk 

mendukung pengadaan prasarana 

dan sarana serta produksi energi 

alternatif agar menarik minat 

investor.
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Grafik1. Pola Pergerakan Harga Minyak Brent - ICP (US$/barel)

Sumber: PKEM, BKF, Kementerian Keuangan.
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K
alau kita membaca slogan “Pahlawan Devisa” maka kita akan dengan 

cepat mengasosiakannya dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang 

bekerja di luar negeri dan kemudian mengirimkan hasil keringatnya ke 

Indonesia dalam bentuk devisa remitansi.  Dari sisi sektoral, sektor yang 

menjadi “Pahlawan Devisa” adalah Pariwisata. Sektor pariwisata, oleh Presiden 

Joko Widodo, telah ditetapkan sebagai sektor unggulan (leading sector) bersama 

sektor pertanian, industri dan maritim, yaitu sektor yang bisa menjadi penggerak 

perekonomian. 

Pariwisata Indonesia diharapkan menjadi sumber penghasil devisa yang cukup 

besar dimana pada tahun 2019. Sektor ini  diproyeksikan bisa menghasilkan 

devisa mencapai US$20 miliar. Sektor pariwisata memang telah menjadi sektor 

  ______________________________________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

|| Rudi Handoko  *)

Pariwisata Pahlawan Devisa Negara

apairandasparediy.com
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yang memberikan sumbangan 

yang cukup besar kepada 

ekonomi Indonesia. Tidak 

hanya lewat devisa, tetapi juga 

melalui sumbangannya kepada 

pertumbuhan ekonomi, penyerapan 

tenaga kerja dan investasi. 

Menurut hitungan Dewan 

Pariwisata Dunia (World Travel & 

Tourism Council) pada tahun 2017 

sumbangan pariwisata secara 

langsung ke Produk Domestik Bruto 

(PDB) Indonesia mencapai US$19,4 

miliar, dan terus meningkat pada 

tahun 2018 dan 2019 diperkirakan 

masing-masing mencapai US$21,0 

miliar dan US$22,6 miliar. Jika 

memperhitungkan baik sumbangan 

langsung maupun tidak langsung 

(konstribusi total) akan jauh lebih 

besar lagi seperti yang disajikan 

pada Tabel 1. 

Dari sisi tenaga kerja, pada tahun 

2019 kontribusi ke penyerapan 

tenaga kerja sector pariwisata 

secara langsung diperkirakan 

mencapai 4,8 juta pekerja. 

Sumbangan ekspor dan investasi 

juga semakin besar dimana pada 

tahun 2019 mencapai masing-

masing US$16,4 miliar dan US$14,8 

miliar. Menurut Kementerian 

Pariwisata, pariwisata adalah 

penyumbang PDB, devisa dan 

lapangan kerja yang paling mudah 

dan murah.

Terkait dengan sumbangan 

terhadap devisa, pariwisata bersaing 

dengan ekspor kelapa sawit, batu 

bara serta minyak dan gas bumi. 

Namun, berbeda dengan batu 

bara dan migas yang akan habis 

jika ditambang terus menerus 

atau sawit yang menghadapi isu 

lingkungan dari Eropa, sektor 

parwisata lebih sustainable atau 

tidak akan habis jika dikonsumsi 

oleh wisatawan. 

Jika kita melihat statistik Neraca 

Pembayaran Indonesia yang 

dikeluarkan oleh Bank Indonesia, 

devisa yang berasal dari remitansi 

TKI pada tahun 2017 mencapai 

US$8,8 miliar atau meningkat 46% 

dibandingkan remitansi 10 tahun 

yang lalu.  Sementara itu, devisa 

yang berasal dari sektor pariwisata 

atau jasa perjalanan (travel) pada 

tahun 2017 mencapai US$12,5 miliar 

atau meningkat 134% dalam 10 

tahun. Peningkatan penerimaan 

devisa sektor pariwisata yang 

sangat pesat ini  menjadikan 

pariwisata sebagai pahlawan devisa 

negara. 

Kesiapan Sektor Pariwisata

Jika kita membandingkan 

pariwisata Indonesia dengan tiga 

negara di Asia Tenggara, Malaysia, 

Singapura dan Thailand, pariwisata 

Indonesia masih tertinggal dalam 

jumlah wisman yang datang 

dan penerimaan devisa dari 

wisman. Menurut Organisasi 

Pariwisata Dunia (World Tourism 

Organization) jumlah wisman 

yang datang ke Thailand pada 

tahun 2017 mencapai 35,4 juta 

wisman dengan penerimaan devisa 

sebesar US$57,5 miliar, sedangkan 

Indonesia pada tahun yang sama 

menerima 12,9 juta wisman 

dengan penerimaan devisa sebesar 

US$12,5 miliar. Indonesia memiliki 

banyak keunggulan kompetitif 

dan komparatif dalam pariwisata 

untuk bisa bersaing dengan ketiga 

negara tersebut. Namun demikian 

Indonesia harus mempersiapkan 

sektor pariwisata dengan sebaik 

mungkin untuk bisa bersaing.

Kesiapan sektor pariwisata 

Indonesia paling tidak bisa dilihat 

dari sisi produk pariwisata (atraksi, 

aksesibilitas, dan amenitas), sisi 

SDM, sisi infrastruktur pariwisata 

dan sisi kebijakan. Dari sisi 

atraksi (attraction), Indonesia 

memiliki cukup banyak lokasi 

wisata yang unik (alam, budaya, 

sejarah, masyarakat) yang bisa 

dijadikan sebagai destinasi utama 

wisata. Atraksi ini tentunya dapat 

mempengaruhi lama kunjungan 

wisatawan. Selain lokasi, perlu juga 

disusun calender event pariwisata 

yang dapat menarik wisatawan. 

Tingkat kepadatan tempat 

pariwisata dan harga masuk ke 

lokasi wisata juga mempengaruhi 

atraksi wisata. 

Dari sisi aksesibilitas (accessibilities), 

destinasi menuju lokasi wisata 

harusnya dapat dengan mudah 

dijangkau baik melalui jalur udara, 

jalur laut maupun jalur darat. 

Dari sisi amenitas (amenities) atau 

Tabel 1: Dampak Ekonomi Pariwisata Indonesia

2017 2018 2019
PDB - Kontribusi Langsung (US$ miliar) 19.4 21.0 22.6
PDB - Kontribusi Total (US$ miliar) 58.9 63.9 69.5
Tenaga Kerja - Kontribusi Langsung (juta pekerja) 4.6 4.7 4.8
Tenaga Kerja - Kontribusi Total (juta pekerja) 12.2 12.5 12.9
Ekspor (belanja wisman, US$ miliar) 14.4 15.4 16.4

Investasi (US$ miliar) 12.0 13.2 14.8
Sumber: WTTC: The Economic Impact of Travel & Tourism 2018
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berimbang antar daerah. Secara 

umum infrastruktur pariwisata 

di Indonesia bagian barat lebih 

bagus baik secara kualitas maupun 

kuantitas dibandingkan wilayah 

Indonesia bagian timur. Disinilah 

pentingnya kondisi infrastruktur 

pariwisata yang tidak hanya 

mempengaruhi aksesibilitas tetapi 

juga sangat mempengaruhi daya 

tarik. 

Selain itu, infrastruktur teknologi 

di era milenial ini menjadi semakin 

penting bagi perkembangan 

pariwisata. Dengan semakin 

meluasnya demam media sosial 

seperti Facebook, WhatsApp 

ataupun Instagram telah mendorong 

tempat-tempat wisata berlomba-

lomba menarik wisatawan dengan 

cara menonjolkan eksistensi 

pengunjung tempat wisata 

melalui media sosial atau istilah 

kekiniannya adalah lokasi wisata 

yang instagramable. 

Kemajuan teknologi aplikasi 

Internet telah menghasikan 

kemudahan dalam mencari moda 

transportasi yang murah dan 

praktis. Aplikasi seperti Gojek 

dan Grab sebenarnya telah 

memudahkan bagi para pelancong 

baik domestik maupun asing untuk 

memperoleh moda transportasi 

ke tempat tujuan wisata. Namun 

harus dipahami bahwa kemajauan 

teknoligi aplikasi internet bersifat 

destructive sehingga di beberapa 

tempat keberadaannya malah 

dilarang sehingga semakin 

perlu adanya regulasi yang bisa 

menampung kemajuan ini.

Pemerintah semakin menyadari 

pentingnya pariwisata dalam 

menyumbang devisa ke negara, 

pertumbuhan ekonomi dan 

penyerapan tenaga kerja 

sehingga pemerintah terus 

berkomitmen untuk memajukan 

pariwisata di Indonesia antara 

lain dengan mengeluarkan 

Undang-Undang No. 10 Tahun 

2009 Tentang Kepariwisataan. 

Kemudian, pada tahun 2016 

pemerintah memberikan bebas 

visa bagi wisatawan asing dari 

169 negara dan mencanangkan 

kebijakan 10 destinasi Bali Baru 

yang terdiri dari Danau Toba, 

Tanjung Kelayang, Tanjung 

Lesung, Kepualuan Seribu, Candi 

Borobudur, Gunung Bromo, 

Tengger & Semeru, Mandalika, 

Labuan Bajo, Wakatobi, dan 

Morotai. Walaupun pada 

November 2017 kebijakan 10 

destinasi Bali Baru difokuskan 

pada percepatan pengembangan 

empat destinasi Bali Baru 

yaitu Danau Toba, Borobudur, 

Mandalika, dan Labuan Bajo. 

Dari sisi fiskal pun, pemerintah 

tidak ketinggalan dalam 

memberikan dukungan terhadap 

perkembangan sektor pariwisata 

baik melalui pemberian insentif 

fiskal, pembiayaan infrastruktur 

pariwisata yang sebagian 

besar berasal dari pembiayaan 

pemerintah (APBN) maupun 

upaya untuk mendorong ekspor 

jasa dalam hal ini pariwisata. 

Terkait dengan pembiayaan, 

pemerintah dapat mendorong 

kreatifitas instrumen pembiayaan 

yang dapat dimanfaatkan oleh 

sektor pariwisata untuk dapat 

lebih berkembang. Pemerintah 

juga dapat memberikan penugasan 

kepada BUMN yang terkait 

dengan pembiayaan untuk 

menyalurkan pembiayaannya 

pada sektor pariwisata.

fasilitas, ketersediaan dan kapasitas 

akomodasi di kawasan wisata 

harus cukup beragam, baik hotel 

berbintang maupun non bintang, 

seperti akomodasi kelas melati 

dengan jenis homestay. Lokasi 

akomodasi juga harus strategis dan 

dengan kapasitas yang memadai 

untuk jumlah tamu yang datang. 

Kita sering mendengar banyak 

keluhan mengenai penginapan 

non-bintang yang didominasi 

oleh kebersihan, utamanya pada 

kamar mandi yang disebabkan oleh 

keterbatasan dana dari pemilik yang 

menyebabkan fasilitas kamar mandi 

cenderung rendah sehingga terlihat 

kotor.  Karakteristik wisman yang 

mencari leisure dan local experience 

belum dapat di-address seluruhnya 

dengan fasilitas yang ditawarkan 

saat ini. Padahal, ada potensi 

untuk pengembangan yang sejalan 

dengan branding atau value tertentu 

yang dikombinasikan dengan 

pemandangan alam, atau kegiatan 

masyarakat lokal sekitar dengan 

standar internasional.

SDM kepariwisataan secara umum 

belum memadai dari sisi kuantitas 

maupun kualitas dan SDM yang 

ada belum sepenuhnya dibekali 

pelatihan pariwisata, utamanya 

terkait kemampuan bahasa, 

keamanan wisata dan promosi 

melalui media online. Contohnya 

dengan semakin banyak wisatawan 

mancanegara yang berasal 

dari negara Tiongkok tentunya 

dibutuhkan SDM pariwisata yang 

menguasai Bahasa Mandarin. 

Bahkan di Bali pun masih 

kekurangan SDM Pariwisata yang 

menguasai Bahasa Mandarin. 

Infrastruktur yang terkait dengan 

pariwisata seperti pelabuhan 

udara, jalan, juga relatif tidak 
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Peranan Daerah

Semangat otonomi daerah 

mengamanatkan agar daerah bisa 

mandiri dalam mengelola potensi 

penerimaan daerahnya, salah 

satunya melalui pariwisata. Peranan 

daerah menjadi sangat penting 

dalam mendukung sektor pariwisata 

karena semua lokasi pariwisata 

berada dalam kekuasaan wilayah 

masing-masing pemerintah daerah. 

Sehingga perlu ada kesamaan 

visi dan misi dengan pemerintah 

pusat dalam memajukan sektor 

pariwisata. 

Pariwisata  telah memberikan 

sumbangan kepada masing-masing 

Pemda paling tidak dalam bentuk 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran 

dan Pajak Hiburan sehingga dapat 

memperkuat kondisi fiskal masing-

masing daerah. Contoh Provinsi 

Bali adalah Pemerintah Daerah 

yang sangat sadar akan pentingnya 

keberadaan pariwisata sebagai 

sumber utama pergerakan ekonomi 

mereka. 

Lebih khusus lagi, Kabupaten 

Badung di Bali dengan pendapatan 

dari pariwisata yang sangat besar 

dapat memberikan program-

program kesejahteran dan 

pelayanan publik yang relatif 

jauh lebih baik kepada warganya 

dibandingkan kabupaten lainnya 

yang berada di Provinsi Bali. Perlu 

diketahui bahwa di Kabupaten 

Badung terdapat banyak lokasi 

wisata yang sangat popular seperti 

Nusa Dua, Kuta, Jimbaran. 

Jika kita melihat data Pendapatan 

Asli Daerah yang berasal dari pajak 

hotel, pajak restoran dan pajak 

hiburan maka PAD pariwisata 

Kabupaten Badung pada tahun 

2016 mencapai Rp2,2 triliun atau 

nilai ini mencerminkan 78% PAD 

Pariwisata Provinsi Bali pada tahun 

yang sama sebesar Rp2,8 triliun. 

Dari PAD Pariwisata sebesar Rp2,2 

triliun itu, 80% disumbang oleh 

pajak hotel, 18% pajak restoran 

dan sisanya pajak hiburan. Yang 

menarik adalah dalam rangka 

pemerataan pembangunan dan 

keseimbangan kapasitas fiskal antar 

kabupaten, Pemprov Bali telah 

mengatur pembagian bantuan pajak 

hotel dan pajak restoran Kabupaten 

Badung dan Kota Denpasar 

kepada enam kabupaten lainnya 

(Kabupaten Buleleng, Jembrana, 

Tabanan, Bangli, Klungkung dan 

Karangasem).

Menjadi Tuan Rumah di Negeri 
Sendiri: Pariwisata Ramah 
Lingkungan dan Halal

Jumlah pelawat yang masuk ke 

dalam negeri meningkat sebesar 

122% dalam 10 tahun yaitu dari 

5,5 juta wisman (2007) menjadi 

12,2 juta wisman pada tahun 

2017. Lonjakan kenaikan wisman 

ini diikuti dengan kenaikan 

penerimaan devisa dari US$5,3 

miliar (2007) menjadi US$12,5 miliar 

(2017). Namun perlu dicermati 

bahwa pelawat yang pergi ke luar 

negeri dalam 10 tahun terakhir 

juga meningkat sebesar 76% yaitu 

dari 5,2 juta pelawat (2007) menjadi 

9,1 juta pelawat (2017). Devisa 

yang disedot ke luar negeri juga 

meningkat dari US$4,9 miliar (2007) 

menjadi US$8,3 miliar (2017). Hal ini 

menunjukkan perlunya pariwisata 

menjadi tuan rumah sendiri agar 

masyarakat yang pergi berlibur ke 

luar negeri lebih memilih bepergian 

ke destinasi wisata di dalam negeri 

sehingga bisa menghemat cukup 

banyak devisa. Selain itu, pariwisata 

juga harus dapat dirasakan 

manfaatnya oleh masyarakat 

sekitar lokasi pariwisata dengan 

memperhatikan sosial dan budaya 

masyarakat sekitar. 

Untuk bisa menjadikan pariwisata 

sebagai tuan rumah di negeri 

sendiri maka sangat diperlukan 

terobosan-terobosan seperti 

terobosan pariwisata ramah 

lingkungan yang mempertahankan 

keaslian alam dan situs-situs 

bersejarah yang dijadikan objek 

wisata dan pariwisata halal (halal 

tourism) yang mencerminkan 

pariwisata yang bersih, sehat dan 

aman serta kehidupan sosial dan 

budaya masyarakat.

Menurut Utama (2016) ada tiga isu 

terkini pengelolaan pariwisata yaitu 

etika pemanfaatan alam, teknologi 

dan pariwisata berkelanjutan. 

Pariwisata adalah penyumbang 

sekaligus korban perubahan 

iklim (Witoelar, 2018). Pariwisata 

ternyata ikut menghasilkan karbon 

melalui transportasi, belanja, dan 

makanan yang dikonsumsi oleh 

para wisatawan. Menurut Bendesa 

at al. (2016) pariwisata berdampak 

pada bertambahnya kemacetan 

lalu lintas, penumpukan sampah 

dan rusaknya ekosistem. Namun 

pariwisata dapat mengurangi 

dampak negatif tersebut dengan 

menggunakan teknologi yang dapat 

mengurangi konsumsi energi, emisi 

gas buang dan sampah. 

Peristiwa-peristiwa yang berkaitan 

dengan perubahan iklim seperti 

bencana alam, cuaca ekstrim, 

dan pengawahutanan dapat 

menghilangkan daya tarik bagi 

wisatawan asing yang ingin 

menikmati alam dan mengamati 
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keanekaragaman hayati di 

Indonesia. Untuk mengurangi 

risiko perubahan iklim ini, 

sektor pariwisata Indonesia 

harus memiliki kemampuan 

adaptasi untuk mengurangi 

risiko kerugian ekonomi yang 

disebabkan oleh dampak buruk 

iklim, serta mengalihkan risiko dari 

dampak buruk peubahan iklim. 

Terkait dengan pariwisata yang 

berkelanjutan, Indonesia telah 

memiliki regulasi pariwisata yang 

ramah lingkungan mengacu kepada 

Peraturan Menteri Pariwisata No. 

14 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. 

Pedoman ini menjadi acuan bagi 

pemerintah pusat, pemerintah 

daerah dan pemangku kepentingan 

lainnya dalam pembangunan 

destinasi pariwisata berkelanjutan.  

Pasar perjalanan Muslim terus 

berkembang pesat. Menurut laporan 

Global Muslim Travel Index (GTMI) 

2018, Pada tahun 2017 ada 131 

juta kedatangan pelawat Muslim 

secara global dan akan tumbuh 

menjadi 156 juta pengunjung 

pada 2020 dengan nilai belanja 

mencapai US$220 miliar. Tentunya 

ini peluang yang sangat besar 

bagi pariwisata Indonesia. Untuk 

kelompok destinasi negara-negara 

Organisasi Kerjasama Islam (OKI), 

Indonesia berhasil naik peringkat 

dari posisi ketiga pada tahun 2017 

menjadi posisi kedua pada tahun 

2018 ini, menyalip Uni Emirat 

Arab. Adapun Malaysia mampu 

terus berada di puncak indeks 

selama delapan tahun berturut-

turut. Indonesia sebagai negara 

berpenduduk Muslim terbesar 

di dunia seharusnya dapat 

memanfaatkan peluang yang besar 

ini dengan cara memperbaiki 

faktor-faktor yang belum menjadi 

keunggulan Indonesia seperti 

kemudahan akses (persyaratan 

visa, konektivitas udara dan 

infrastruktur transportasi), serta 

lingkungan yang mendukung 

pelancong Muslim (kedatangan 

pengunjung, keselamatan dan 

budaya). Keunggulan Indonesia 

bagi pelancong Muslim seperti 

kemudahan berkomunikasi, dan 

layanan pendukung (restoran, hotel, 

pelabuhan udara dan pengalaman 

unik) agar terus dipertahankan dan 

ditingkatkan.

Kesimpulan

Pariwisata merupakan salah 

satu sektor ekonomi yang dapat 

memberikan sumbangan besar tidak 

hanya dalam bentuk devisa ekspor 

tetapi juga bagi penyerapan tenaga 

kerja, investasi dan pertumbuhan 

ekonomi baik nasional maupun 

daerah. Secara makro pembangunan 

sektor pariwisa dapat memperkuat 

cadangan devisa, menstabilkan 

nilai tukar rupiah, dan membantu 

mengurangi defisit transaksi 

berjalan. Namun demikian, 

pembangunan pariwisata juga 

harus memperhatikan dampaknya 

terhadap lingkungan sekitar baik 

itu lingkungan alam maupun 

lingkungan sosial dan budaya 

masyarakat sekitar. Parwisata 

sebagai pahlawan devisa negara 

bukan hanya sebuah slogan semata 

tapi bisa memberikan dampak 

positif kepada masyarakat sekitar 

(trickle-down effect).
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Pendidikan Nasional untuk Semua: 
Pemerataan Akses
|| Praptono Djunedi  *)

  ______________________________________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

P
endidikan itu untuk semua. Pendidikan harus 

dapat diakses oleh semua warga negara 

tanpa dibatasi oleh usia, ruang dan waktu. 

Paradigma ini berlaku secara universal (Hoel, 

2014). Paradigma ini sejalan dengan konstitusi bangsa, 

yang telah mengamanatkan kepada Pemerintah agar 

setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan 

yang layak. Pendidikan diberikan agar bangsa ini 

menjadi semakin cerdas. Juga, agar kesejahteraan 

bangsa ini semakin meningkat. 

Dalam konteks ini, Undang Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah 

menampung aspirasi di atas dalam wujud Program 

Wajib Belajar 9 Tahun dan kewajiban Pemerintah 

untuk mengalokasikan dana pendidikan minimal 

20% dari belanja APBN. Dalam perkembangannya, 

Pemerintah kemudian mencanangkan agar Program 

Wajib Belajar tersebut ditingkatkan menjadi Program 

Wajib Belajar 12 Tahun. Pemerintah memahami bahwa 

sektor pendidikan memiliki nilai strategis. Pendidikan 

merupakan modal dasar agar masyarakat mampu 

meningkatkan inovasi, produktivitas, daya saing 

maupun tingkat pendapatannya. 

http://www.rmolbabel.com
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Berdasarkan latar belakang seperti 

yang dipaparkan di atas, tulisan ini 

mencoba mengelaborasi lebih lanjut 

berbagai program terkait sektor 

pendidikan yang dilaksanakan 

Pemerintah untuk tahun anggaran 

2019. Bahasan pemerataan akses 

pendidikan memperoleh porsi yang 

lebih banyak. Lalu, menyandingkan 

dengan kinerja pada tahun 

sebelumnya, serta menjelaskan 

langkah perbaikan yang akan 

dilakukan ke depannya.

Program Tahun 2019

Pembangunan sektor pendidikan 

pada tahun anggaran 2019 

diarahkan untuk meningkatkan 

akses dan kualitas pendidikan. 

Berbagai program pada sektor 

pendidikan, sebagaimana yang 

dinyatakan dalam Nota Keuangan 

APBN 2019 (hal. II.4-31 – II.4-

32), diantaranya adalah Program 

Pendidikan Dasar dan Menengah, 

Program Pendidikan Anak Usia 

Dini dan Pendidikan Masyarakat, 

Program Guru dan Tenaga 

Kependidikan, Program Pendidikan 

Islam, Program Penguatan Riset 

dan Pengembangan, Program 

Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 

serta Program Peningkatan Kualitas 

Sumber Daya Iptek dan Dikti. 

Terkait dengan tugas pokok dan 

fungsi (tusi) pendidikan, terdapat 

tiga kementerian yang sangat 

relevan dengan tusi tersebut 

yakni Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan (Kemendikbud), 

Kementerian Agama (Kemenag), 

serta Kementerian Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi (Kemenristekdikti). Dalam 

menjalankan tusi tersebut, ketiga 

kementerian telah menetapkan 

sasaran prioritas pembangunan 

masing-masing. Sebagai contoh, 

sasaran prioritas pembangunan 

bidang pendidikan di lingkungan 

Kemendikbud antara lain adalah 

peningkatan akses dan kualitas 

pendidikan, pendidikan vokasi dan 

peningkatan kualitas guru. Adapun 

sasaran prioritas atas pembangunan 

bidang pendidikan pada dua 

kementerian lainnya dapat dilihat 

pada Gambar 1 (Nota Keuangan 

APBN 2019, hal. II.4-31 – II.4-32). 

Selanjutnya, guna mendukung 

pencapaian sasaran pembangunan 

tersebut, ketiga kementerian 

melaksanakan berbagai program 

sebagaimana yang dipaparkan di 

atas.

Output dari berbagai program 

tersebut diantaranya adalah 

pertama, adanya siswa (termasuk 

siswi) penerima bantuan Program 

Indonesia Pintar (PIP) sebanyak 

11,25 juta siswa SD/MI, 5,24 juta  

siswa SMP/MTs, 1,4 juta siswa 

SMA, dan 1,8 juta siswa SMK. 

Kedua, adanya 400 lembaga 

PAUD di daerah terdepan, terluar, 

dan tertinggal yang dibangun/

direvitalisasi serta 100 lembaga 

PAUD penerima bantuan 

pembangunan ruang kelas baru. 

Ketiga, meningkatnya kompetensi 

bidang tematik pada sebanyak 

150.539 guru kelas. Keempat, 

jumlah penelitian sebanyak 14.803 

laporan. Kelima, jumlah penerima 

beasiswa Bidik Misi sebanyak 

471.800 mahasiswa. Keenam, 

jumlah perguruan tinggi negeri 

(PTN) yang direvitalisasi sarana 

dan prasarananya sebanyak 16 

perguruan tinggi (Nota Keuangan 

APBN 2019, hal. II.4-31 – II.4-32).

Gambar 1. Sasaran Prioritas Pembangunan Bidang Pendidikan

Sumber: Kementerian Keuangan, 2018, diolah
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Anatomi Anggaran Pendidikan 
dan Pemanfaatannya

Seperti dijelaskan di atas, alokasi 

dana untuk pendidikan nasional 

sedikitnya 20% dari total belanja 

negara. Total belanja negara dalam 

APBN 2019 sebesar Rp2.461,1 triliun 

sehingga dana yang dialokasikan 

untuk sektor pendidikan sebesar 

Rp492,5 triliun. Secara nominal, 

jumlah dana untuk pendidikan 

cenderung meningkat dari tahun 

ke tahun. Dinamika alokasi dana 

pendidikan nasional selama satu 

dasawarsa terakhir dapat dilihat 

pada Grafik 2.

Pembangunan sektor pendidikan 

diselenggarakan oleh Pemerintah 

Pusat maupun Pemerintah Daerah. 

Porsi pendanaan yang dikelola 

Pemerintah Daerah lebih banyak 

daripada Pemerintah Pusat. Bahkan, 

porsi yang diperoleh Pemerintah 

Daerah tersebut terus meningkat 

seiring dengan perkembangan 

desentralisasi fiskal. Sebaliknya, 

porsi yang dikelola Pemerintah 

Pusat terus menurun. Hal tersebut 

tampak terdeskripsi pada Grafik 3. 

Di level Pemerintah Pusat, alokasi 

anggaran pendidikan, seperti 

dijelaskan di atas, terutama dikelola 

oleh Kemendikbud, Kemenag, 

serta Kemenristekdikti. Di level 

Pemerintah Daerah, alokasi 

anggaran pendidikan dikelola 

oleh Pemerintah Provinsi dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota.

Untuk level Pemerintah Pusat, 

bantuan pendidikan yang 

diharapkan dapat meningkatkan 

akses dan pemerataan pendidikan, 

misalnya seperti bantuan Program 

Indonesia Pintar (PIP) serta 

bantuan bea siswa Bidik Misi. 

Jumlah penerima bantuan PIP 

menunjukkan peningkatan, dari 18,9 

juta siswa menjadi 20,1 juta siswa. 

Jumlah penerima bea siswa Bidik 

Misi juga mengalami peningkatan, 

dari 269,2 ribu meningkat menjadi 

471,8 ribu mahasiswa.

Tujuan Pemerintah meluncurkan 

kebijakan Program Indonesia 

Pintar (PIP) diantaranya  untuk  (1) 

meningkatkan angka partisipasi 

pendidikan dasar dan menengah, (2) 

meningkatkan angka keberlanjutan 

pendidikan yang ditandai dengan 

menurunnya angka putus sekolah, 

serta (3) menurunkan kesenjangan 

partisipasi pendidikan antar 

kelompok masyarakat (kaya dan 

miskin), antar penduduk (laki-laki 

dan perempuan), antara wilayah 

(perkotaan dan perdesaan), serta 

antar daerah. Program PIP ini 

merupakan penyempurnaan dari 

Program Bantuan Siswa Miskin / 

BSM (2008-2014).

Program PIP merupakan program 

pemberian bantuan tunai 

Grafik 2. Anggaran Sektor Pendidikan dalam APBN 2010-2019 (Rp Triliun)

 

Sumber: Kementerian Keuangan, 2018, diolah



WARTA FISKAL | EDISI  #5/2018
51

ANALISIS

Pendidikan dan Kebudayaan, serta 

Kementerian Agama.

Untuk level Pemerintah Daerah, 

dana pendidikan yang diharapkan 

dapat meningkatkan akses, 

pemerataan dan kualitas pendidikan 

adalah Tunjangan Profesi Guru 

(TPG), Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS), serta pembangunan atau 

rehabilitasi ruangan kelas.

Dari Grafik 3 tampak bahwa alokasi 

DAU dan TPG secara prosentase 

mengalami penurunan, dan 

sebaliknya, alokasi BOS mengalami 

kenaikan. Namun, alokasi dana 

secara nominal untuk pemberian 

TPG meningkat, dari Rp18,5 triliun 

menjadi Rp56,9 triliun. Pemberian 

TPG diharapkan dapat menjaga 

motivasi atau semangat para guru 

untuk menjaga kinerjanya. Berbagai 

studi telah mengkonfirmasikan 

adanya dampak positif atas 

kebijakan pemberian TPG, misalnya 

kajian Rahadhika (2014) dan Hasbi 

(2016). 

Kemudian, untuk melakukan 

rehabilitasi, perbaikan, 

pembangunan atau renovasi 

ruang kelas, Pemerintah berupaya 

meningkatkan pendanaan BOS 

sebagaimana tampak pada Grafik 

3. Pemerintah memperbanyak 

penyediaan ruang kelas secara 

memadai dan dengan kondisi yang 

baik sehingga dapat membuat para 

siswa/i nyaman ketika melakukan 

kegiatan belajar. 

Dengan demikian, berbagai 

pendidikan kepada seluruh 

anak usia sekolah (6-21 tahun) 

yang menerima Kartu Indonesia 

Pintar (KIP), atau yang berasal 

dari keluarga miskin dan rentan 

(pemegang Kartu Keluarga 

Sejahtera/KKS) atau anak yang 

memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan sebelumnya. KIP 

diberikan sebagai penanda/identitas 

untuk menjamin dan memastikan 

agar anak mendapatkan bantuan 

PIP apabila anak telah terdaftar 

atau mendaftarkan diri ke lembaga 

pendidikan formal (sekolah/

madrasah) atau lembaga non formal 

(Pondok Pesantren, Pusat Kegiatan 

Belajar Masyarakat/PKBM, Paket 

A/B/C, Lembaga Pelatihan/Kursus 

dan Lembaga Pendidikan Non 

Formal lain) di bawah Kementerian 

Grafik 3. Evolusi Alokasi Anggaran Pendidikan dan Perubahan Porsi Pemanfaatan Anggaran Pendidikan Di Level 
Pemerintah Daerah, Periode 2010-2019 

 

 

Sumber: Kementerian Keuangan, 2018, diolah
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SMP dan SM diduga karena masih 

adanya siswa yang putus sekolah 

atau tidak meneruskan sekolah 

karena alasan ekonomi, kurangnya 

minat sekolah dan lainnya.

Berdasarkan data Pusat Data 

dan Statistik Pendidikan dan 

Kebudayaan, pada tahun 2016/2017 

jumlah siswa putus sekolah jenjang 

SMP sebanyak 38.702 siswa dan 

jenjang SM sebanyak 109.163 

siswa (Kemdikbud, 2017). Jika 

dibandingkan dengan empat tahun 

sebelumnya (2012/2013), dimana 

angka putus sekolah jenjang SMP 

dan SM masing-masing 134.824 

siswa dan 167.262 siswa, maka 

tampak terjadi penurunan yang 

signifikan pada angka putus sekolah 

siswa (Kemdikbud, 2013).

Kemudian, kalau menyandingkan 

rasio APK dan APM, dimana APK 

lebih besar daripada APM dapat 

diduga bahwa kebijakan pemberian 

bantuan PIP cukup efektif. Efektif 

dalam arti kebijakan tersebut dapat 

meningkatkan angka partisipasi 

pendidikan dasar dan menengah, 

dan meningkatkan angka 

keberlanjutan pendidikan yang 

ditandai dengan menurunnya angka 

putus sekolah. 

Penutup

Untuk mewujudkan akses 

pendidikan yang merata bagi 

semua warga negara Indonesia itu 

ternyata memerlukan proses yang 

panjang dan biaya yang besar. 

Berbagai kebijakan telah dilakukan 

pemerintah untuk meningkatkan 

pemerataan akses pendidikan 

seperti bantuan PIP, dan perbaikan/

pembangunan ruang kelas terus 

dilakukan.

Semua langkah itu dilakukan dalam 

rangka mewujudkan paradigma 

pendidikan untuk semua. Namun, 

agar pendidikan untuk semua 

ini semakin mewujud, maka 

perlu mensikapi pendidikan 

sebagai sebuah gerakan. Artinya, 

semua pihak dan semua potensi 

negeri “digerakkan” agar dapat 

bantuan dan pendanaan yang telah 

dialokasikan Pemerintah (Pusat dan 

Daerah) terhadap sektor pendidikan 

diharapkan dapat berdampak positif, 

terutama untuk memperluas akses 

masyarakat terhadap pendidikan. 

Perluasan akses tersebut dapat 

diproksi dengan meningkatnya 

indikator Angka Partisipasi Kasar 

(APK) dan Angka Partisipasi Murni 

(APM). Angka Partisipasi Murni 

(APM) adalah proporsi anak sekolah 

pada satu kelompok usia tertentu 

yang bersekolah pada jenjang yang 

sesuai dengan kelompok usianya. 

Sedangkan Angka Partisipasi Kasar 

(APK) adalah proporsi anak sekolah 

pada suatu jenjang tertentu dalam 

kelompok usia yang sesuai dengan 

jenjang pendidikan tersebut.

Dari Grafik 4, dapat diketahui 

bahwa tren APM semua jenjang 

sekolah meningkat secara landai. 

Yang menarik adalah APM jenjang 

SMP dan SM masih di bawah 80% 

sampai tahun 2017 (masing-masing 

sebesar 78,4% dan 60,37%). Belum 

optimalnya rasio APM jenjang 

Grafik 4. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (%) dan
Angka Partisipasi Murni (%) Nasional, 2011-2017 

Sumber: BPS, 2018 (data diolah)
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memberikan kontribusi dan peran 

aktifnya dalam penyelenggaraan 

pendidikan sehingga hasilnya 

diharapkan dapat lebih optimal. 

Beberapa perbaikan yang akan 

dilakukan pada tahun 2019, adalah: 

(1) keberlanjutan bantuan PIP 

dengan fokus pada peningkatan 

ketepatan sasaran; (2) percepatan 

pembangunan sarana dan prasarana 

sebanyak 56,1 ribu ruang kelas 

sekolah dan perguruan tinggi; (3) 

perluasan program beasiswa Bidik 

Misi;.dan (4) mengarahkan lembaga 

swasta yang concern dengan 

pendidikan untuk bahu-membahu 

dan berperan aktif memperhatikan 

daerah-daerah yang masih memiliki 

sarana pendidikan minim atau 

banyaknya anak usia sekolah yang 

belum bersekolah.
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pendidikan sehingga 
hasilnya diharapkan 
dapat lebih optimal. 

‘‘



WARTA FISKAL | EDISI  #5/2018
54

FISKALISTA

Nusa Dua, Bali, (9/10); Menteri Keuangan Sri 

Mulyani Indrawati bersama Managing Director 

IMF Christine Lagarde, Excutive Secretary of UN 

Economic Comission for Africa Vera Songwe, Executive 

Director of International Women’s Right Action Watch 

Pacific Pryanthi Fernando dan Governor of the Bank of 

Canada Steve Poloz berdiskusi membahas “Empowering 

Women in the Workplace” di Nusantara Room BICC, 

Nusa Dua, Selasa (09/10).

Dalam diskusi yang merupakan rangkaian kegiatan 

IMF-WBG Annual Meetings 2018 ini,  Menkeu 

menyampaikan bahwa kontribusi perempuan dalam 

bekerja memberikan manfaat untuk keluarga, ekonomi, 

dan masyarakat. Namun, perempuan masih menjadi 

prioritas kedua dalam mencari nafkah untuk sebuah 

keluarga. Menurutnya, perempuan di Indonesia 

memiliki keterbatasan masa waktu untuk berkarier. 

Perempuan yang baru mulai bekerja memiliki semangat 

yang tinggi, namun seiring waktu, perempuan akan 

dihadapkan pada pilihan untuk menikah dan memiliki 

anak.

“Perempuan akan menikah, berkeluarga, mengandung 

dan memiliki anak. Kegiatan mengurus keluarga ini 

dianggap menjadi beban tambahan untuk ibu yang juga 

bekerja,” kata Menkeu. Untuk itu, Menkeu mengatakan 

dibutuhkan kebijakan dan dukungan yang dapat 

meringankan beban perempuan yang bekerja, misalnya 

dengan menciptakan  lingkungan kantor yang ramah 

dan nyaman.

Menkeu juga menyoroti dampak teknologi 

terhadap hilangnya jenis pekerjaan bagi perempuan. 

Menurutnya, teknologi justru akan membantu 

perempuan bekerja lebih fleksibel. Karena dengan 

adanya teknologi, perempuan dapat bekerja dari rumah 

sehingga tantangan perempuan sebagai pekerja dan 

tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga dapat diatasi.

Sementara itu, Managing Director IMF Christine 

Lagarde menyampaikan bahwa teknologi tinggi  (high-

tech) akan memengaruhi eksistensi perempuan dalam 

angkatan kerja.  Menurutnya, hal ini terjadi karena 

banyak bidang pekerjaan yang saat ini digeluti pekerja 

perempuan akan diambil alih oleh mesin melalui proses 

otomatisasi. Akibatnya, jumlah pekerjaan yang diisi 

oleh perempuan berisiko besar untuk turun.

Lagarde menambahkan bahwa yang paling penting 

dilakukan saat ini adalah berinvestasi pada pendidikan 

perempuan. Ia juga mengajak semua orang untuk dapat 

mengapresiasi capaian-capaian yang telah dilakukan 

oleh perempuan-perempuan di dunia.  (atw/cs)

Menkeu dan Managing Director IMF Bahas  
Isu Perempuan Pekerja
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Nusa Dua-Bali (12/10), Presiden RI Joko Widodo 

(Jokowi) gebrak tradisi sejarah retorika di hadapan 

lebih dari 15,000 peserta Annual Meeting Plenary pagi 

ini. Bertempat di BNDCC, Jokowi membuka Plenary 

dengan menghadirkan Games of Thrones  sebagai 

perumpamaan perekonomian global dan hubungan 

antar negara-negara maju saat ini.

Jokowi menyatakan bahwa dalam beberapa dekade 

terakhir, negara ekonomi maju telah mendorong negara 

ekonomi berkembang untuk lebih ‘membuka diri’ dan 

ikut dalam perdagangan bebas serta keuangan terbuka. 

Globalisasi dan keterbukaan ekonomi internasional ini 

telah memberikan banyak sekali keuntungan baik bagi 

negara maju maupun negara berkembang. Lebih jauh, 

berkat kepeduliaan dan bantuan dari negara ekonomi 

maju, negara-negara berkembang mampu memberikan 

kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi dunia.

“Namun akhir-akhir ini, hubungan antar negara 

ekonomi maju semakin lama semakin terlihat 

seperti Game of Thrones”, ungkap Jokowi yang didukung 

dengan visual cuplikan film Game of Thrones  sebagai 

latar belakang.

Keseimbangan kekuasaan dan aliansi antar negara 

ekonomi maju tengah mengalami keretakan. Lemahnya 

kerjasama dan koordinasi telah menyebabkan 

terjadinya banyak masalah seperti peningkatan drastis 

harga minyak mentah serta kekacauan di pasar mata 

uang yang dialami negara-negara berkembang, tambah 

Jokowi.

Tantangan ekonomi yang sedang dihadapi bersama 

seluruh negara juga dibahas oleh Managing Director 

International Monetary Fund Christine Lagarde yang 

menekankan sebuah lanskap ekonomi baru dan 

kebutuhan untuk adanya multilateralisme baru yang 

lebih inklusif, lebih memusat pada khalayak, dan lebih 

berorientasi pada hasil.

Lebih jauh, Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim 

menjelaskan, “Penurunan kemiskinan saat ini sedang 

melambat yang berarti kita harus mengakselerasi 

usaha-usaha dari strategi human Capital kita. Membantu 

negara agar dapat berinvestasi lebih pada masyarakat 

demi mempersiapkan besarnya kebutuhan digital di 

masa depan adalah fokus kami di beberapa tahun 

terakhir”.

Jokowi Ibaratkan Perekonomian Global  
Layaknya Game of Thrones

Menkeu dan Managing Director IMF Bahas  
Isu Perempuan Pekerja
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Pertumbuhan  
Transfer ke Daerah  
dan Dana Desa

Pada APBN 2019 pemerintah mengalokasikan 

transfer ke daerah dan dana desa (TKKD) 

dengan jumlah mencapai Rp. 826,77 Triliun. 

TKKD tersebut terdiri dari transfer ke daerah 

sebesar Rp. 756,77 Triliun dan dana desa sebesar 

Rp. 70 Triliun. Jumlah TKKD ini mengalami 

peningkatan dari tahun 2018 yang berjumlah 

Rp. 766,2 Triliun. Kenaikan jumlah alokasi 

ini diperlukan untuk mendukung kebutuhan 

pendanaan pelayanan publik di daerah yang 

disertai prinsip value for money.’

Langkah Kebijakan Dana Desa

- Fokus pada kegiatan prioritas desa, 

peningkatan porsi pemanfaatan untuk 

pemberdayaan masyarakat serta mendorong 

peningkatan perekonomian desa.

- penguatan kapasitas SDM dan tenaga 

pendamping desa

- Penguatan monitoring dan evaluasi, serta 

pengawasan atas pelaksanaan Dana Desa
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Keseimbangan Primer

Merupakan selisih penerimaan negara setelah 

dikurangi pengeluaran (di luar pembayaran 

bunga utang pemerintah). Keseimbangan primer 

menggambarkan kemampuan pemerintah 

menutup belanja di luar biaya bunga utang dengan 

menggunakan pendapatan negara.

PNBP

Menurut UU Nomor 9 Tahun 2018 adalah pungutan 

yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan 

memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung 

atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan 

hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan 

perundang-undangan, yang menjadi penerimaan 

pemerintah pusat diluar penerimaan perpajakan 

dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran 

pendapatan dan belanja negara.

Earmarking

kebijakan pemerintah dalam menggunakan anggaran 

yang sumber penerimaan maupun program 

pengeluarannya akan secara spesifik ditentukan 

peruntukannya.

Dana Kelurahan

Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan yang merupakan 

dukungan pendanaan bagi kelurahan di kabupaten/kota 

untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana 

kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat 

kelurahan.

Moral Hazard

keadaan yang muncul ketika resiko akibat tindakan 

seseorang yang ditanggung oleh pihak lain, bukan oleh 

pelaku tindakan tersebut. Hal ini dapat terjadi misalnya 

ketika seseorang mengambil lebih banyak risiko 

karena orang lain menanggung biaya dari risiko-risiko 

tersebut. Moral hazard dapat terjadi dimana tindakan 

salah satu pihak dapat berubah menjadi kerugian 

pada pihak yang lain setelah transaksi keuangan telah 

terjadi.

Good Governance

Menurut Bank Dunia, governance adalah “the manner 

in which power is exercised in the management 

of a country’s social and economic resources for 

development”.  Sehingga dapat dikatakan good 

governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen 

yang baik dalam mengelola sumber-sumber sosial 

dan ekonomi sebagai cara atau upaya melakukan 

pembangunan secara baik atau efisien.

Multiplier Effect

Adalah efek dalam ekonomi di mana peningkatan 

pengeluaran mempengaruhi kenaikan tingkat 

pendapatan dan konsumsi dibandingkan jumlah 

sebelumnya. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan 

membangun pabrik, maka mereka akan mempekerjakan 

pekerja konstruksi untuk bekerja di pabrik. Secara tidak 

langsung, pabrik baru itu akan mempengaruhi adanya 

rumah makan, penyewaan tempat tinggal dan industri 

jasa lainnya yang berada di sekitar pabrik.

Glosarium

GLOSARIUM
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Dua orang pemuda yang tak 

berpengalaman mendapatkan pekerjaan 

di sebuah kontraktor bangunan, namun 

keduanya mendapatkan pekerjaan yang 

berbeda. Pemuda pertama bernama 

Hendro, ia mendapatkan tugas untuk 

mengerjakan kusen kayu dan daun 

pintu. Sedangkan pemuda yang kedua 

bernama Dede, mendapatkan tugas 

untuk mengaduk semen dan pasir serta 

memasang bata.

Dalam pikiran Hendro, pekerjaannya 

sebagai tukang kayu lebih ringan dan 

mudah dibandingkan dengan Dede. 

Namun kejutan muncul saat dia tahu 

ternyata rumah yang akan dibangun 

adalah rumah dengan desain antik dan 

banyak ukiran kayunya, hal itu diluar 

dugaan Hendro. Setelah berkali-kali 

diajari oleh tukang senior di perusahaan 

itu dan tidak bisa juga, Hendro akhirnya 

putus asa. Ia pun mendatangi Dede 

yang giat bekerja tanpa lelah, untuk 

berdiskusi, kemungkinan tukar pekerjaan 

dan ternyata Dede setuju.

RENUNGAN

Jangan Meremehkan Pekerjaan

Dede pun akhirnya mengerjakan pekerjaan bagian Hendro, tentunya 

dengan dilatih terlebih dahulu. Setelah beberapa waktu, sang 

mandor memeriksa pekerjaan kedua anak baru tersebut. Mandor 

itu terpana dengan hasil kusen dan pintu yang dikerjakan dengan 

begitu baik. Ia pun bertanya “Siapa yang mengerjakan ini?” Pegawai 

yang ada di sana langsung menunjuk Dede.

Sang Mandor penasaran, bagaimana Dede bisa bekerja dengan begitu 

baik dan tidak seperti temannya Hendro yang menyerah berhenti di 

tengah jalan.

“Bagi saya sederhana saja Pak,” ujarnya dengan rendah hati. 

”Lakukan semuanya dengan tulus dan jangan meremehkan apapun. 

Dengan begitu, saya lebih mengerti saat diajarkan dan bersungguh-

sungguh mengerjakannya.”

Itulah rahasia keberhasilan Dede, dia tidak cepat berasumsi dan 

meremehkan pekerjaan yang ditawarkan kepadanya. Sikapnya pada 

akhirnya membantu dia mencapai keberhasilan. Hal sama berlaku 

juga dengan hidup kita, dalam kehidupan kita akan dihadapkan 

dengan berbagai tantangan dan seringkali menjadi sebuah 

kesempatan bagi kita untuk melangkah maju mencapai keberhasilan.

Kuncinya adalah bagaimana kita menyikapi tantangan itu, jangan 

pernah meremehkan atau sebaliknya merasa tidak mampu dan 

menolaknya. Coba belajarlah dengan sungguh-sungguh, lalu 

bekerjalah dengan sepenuh hati, niscaya kerja keras kita tidak akan 

sia-sia. iphincow.com



Tahun 2017 merupakan tahun yang 

penuh dengan dinamika dan interaksi 

kebijakan ekonomi. Dari sisi kebijakan 

fiskal, pada awal 2017, pemerintah 

melanjutkan kebijakan amnesti pajak 

periode III yang berakhir pada 31 

Maret 2017. Kebijakan amnseti pajak 

ini menjadi penting dalam rangka 

memperluas basis pajak sehingga 

kedepannya rasio pajak terhadap PDB 

akan semakin meningkat yang sangat 

diperlukan untuk membiayai program - 

program pembangunan.

Sementara itu, defisit APBN masih tetap 

terjaga di bawah 3% dari PDB sesuai 

dengan amanat Undang - Undang. 

Kemudia, rasio utang pemerintah 

terhadap PDB tetap terjaga di bawah 

30%. Hal ini menunjukkan bahwa 

kebijakan fiskal yang ekspansif telah 

dikelola secara hati - hati (prudent). 

Disclaimer 
 

Pandangan, gagasan, atau ide yang termuat dalam majalah  ini bukanlah  
representasi dari pikiran atau kebijakan yang keluar dari Badan Kebijakan Fiskal,  

Kementerian Keuangan RI, melainkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab profesional 
penulis

Kebijakan Ekonomi Untuk  
Mendorong Pertumbuhan dan  
Menjaga Stabilitas

Dari sisi kebijakan moneter, pada tahun 2017 Bank Indonesia melanjutkan pelonggaran kebijakan moneter 

secara hati - hati. Dari sisi kebijakan sektor riil, pemerintah juga melanjutkan paket kebijakan ekonomi 

yang telah diluncurkan selama tahun 2015 dan 2016 dengan meluncurkan paket kebijakan ekonomi jilid 

XV dan XVI selama tahun 2017. Kebijakan sektor keuangan lebih memfokuskan pada bagaimana menjaga 

stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong perekonomian nasional dimana peranan perbankan 

nasional menjadi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan ekonomi pada dasarnya merupakan interaksi yang dinamis dan sinergis antara empat kebijakan 

ekonomi utama yaitu kebijakan fiskal dan moneter serta kebijakan di sektor keuangan dan sektor riil. 

Interaksi tersebut bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif adil dan merata serta 

menjaga stabilitas.

Bunga rampai yang berjudul “Kebijakan Ekonomi untuk Mendorong Pertumbuhan dan Menjaga Stabilitas” 

ini berusahan menyampaiakan berbagai kajian yang mewakili masing - masing kebijakan ekonomi di atas.

Buku diatas dapat dipinjam di perpustakaan BKF (pustaka fiskal)
silahkan kunjungi https://portal.fiskal.kemenkeu.go.id/pustakaonline/ 
untuk melihat koleksi buku lainnya
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